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أو نتحدث عـن تـاريخ    ال نتحدث عن بعد كوني رابع أو خامس
، إمنـا نتحـدث عـن نظـام سياسـي      موقع أثري مر عليـه آالف السـنني  
ماشــاء ا ميــارس دور القــامع    إىلعربــي كــان ومــا يــزال وســيبقى     

ميـارس دور  ، ميـارس دور القاتـل والضـحية   ، واملقموع   الوقـت ذاتـه  
دور ، ميــارس دور اإللــه والشــيطان، الـزوج والزوجــة   الفــراش ذاتــه 

تــتعظ مــن املاضــي القريــب   فاألنظمــة العربيــة مل، القــديس والبغــي
من  بعد لتقتن ومل، ترعوِ عن كبت احلريات ومل، البعيدفضال عن 
ــاه  إىلدور اآلهلـــة  ــد الراعـــي لرعايـ ــول مـــن دور   ومل، دور املعبـ تتحـ
الرعاية األبوية احلانية اليت دور  إىل  املمارسة السلطوية  االزدواجية

  .تبحث عن ما يريح األبناء
وملا كان اهلدف من تأليف الكتاب هو بيان احلال الـيت ميكـن أن   

كيـف ميكـن أن   ، السـلطة  ثقـف العربـي   ظـل قمـع    يكـون عليهـا امل  
كيـف ميكـن أن يعـيش    وموعاً داخليـاً قبـل قمعـه خارجيـاً ؟    يكون مق

حتت حراب اخلوف من السلطة اجلائرة اليت ترى   أفواج املداحني 
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ء وخــارجني عــن وتــرى   املنتقــدين شــذاذاً وعمــال ، شــعباً حقيقيــاً
 ذب الذي تشيده على أكتافأفواجاً من هدامي اد الكاو القانون،
كــان البـد مــن التعـرض للحالــة العامـة الــيت كـان يعيشــها     ، الفقـراء 

من خـالل مـا يعرضـه ابـن املقفـع نفسـه       اتمع ولو بشكل إمجايل 
  .  كتاباته

ابن املقفع   نصوصه بوصـفه   عبد اوعليه فإن دراسة أسلوب 
لتطرح  جاءت، رادة الغامشةليه اإلع تمثقفاً تنويرياً   عصر هيمن

ــدةتســاؤالت عــ  ــارئ احلصــيف  ، وت ــة عليهــا للق ــذلك رتك اإلجاب ، ول
قسم كبري من الكتـاب العـرب القـدامى     أدري ملاذا يتصور ال  أقول،

، أسواراً مقدسة جيب عدم املسـاس هبـا    مفردات تارخينا  واحملدثني
ــوج   ــافضــال عــن الول ــأن    إليه ــها وك ــاد مــن بداخل ــك  وانتق حكــام تل

ولنـا   ة اليت تسري على األرض،هم اآلهل، فضال عن زماننا، األزمنة
نه عودة ، أم أ؟؟أ امللك املقدسهل هو تأصيل ملبد ...هنا أن نتساءل

إهلاً جيب عـدم  ىل جذور البشرية األوىل اليت كانت ترى   احلاكم إ
لخـري أو املـاء أو   التحرش به كونه سادناً للمعبد الكهنـوتي أو إهلـاً ل  

تمعـــات العربيـــة وهـــل أن الـــذي تعيشـــه ا .؟؟؟املطـــر أو اخلصـــب
ــر       ــن عمـ ــة مـ ــل الزمنيـ ــك املراحـ ــاً لتلـ ــيس إال نتاجـ ــالمية لـ واإلسـ

  !!! جمتمعاتنا
علينا أن نكون ناقدين حلالنا وأحوالنـا بشـكل   ، واحلال هذه، إذن
إنـه خطـأ والصـحيح     ـ  بكـل شـجاعة  ـ نرى اخلطـأ فنقـول عنـه     ، بناء
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ونرى الصحيح فنقول عنه ـ بكل شجاعة ـ إنـه صـحيح     ، كذا وكذا
أمـا أن يتحـول احلكـام لـدينا إىل     ، علينا تطويره لصـاحل جمتمعاتنـا  و

ه ألننــا ال ميكــن املســاس هبــم فهــذا هــو التأليــه بعينــ قــدس األقــداس 
، ، وهـذا مـا ال يرضـاه أحـد حيـرتم نفسـه      سنكون العبيد وهم اآلهلـة 

بـل سـيجعل منـا    !!! هذا ما سيجعلنا متخلفني مليـار سـنة ضـوئية    و
  . أضحوكة القرون

ذلـك  ، أسـلوبياً ك جاءت الدراسـة لنصـوص ابـن املقفـع     لكل ذل
... .لصادقة املعربة عن وجهة نظرالكاتب الذي دفع حياته مثناً للكلمة ا

الــذي ، رعبــت احلــاكم وهــو املــدجج بالســلطة فأ، جمــرد وجهــة نظــر
وابن املقفع فرد واحد ال حول له وال قوة ، ميلك األرض شرقاً وغرباً

، يتصور كيف خياف املدجج من األعزلوعلى القارئ أن ، إال قلمه
تلك هي قيمة الكلمة ، قلمواجليوش اجلرارة والدول العظيمة من ال

 فزال احلاكم، أنه سيخنقها   املهدـ وامهاًـ احلاكم رتصواليت احلرة 
، وسـتبقى  مـن الطغـاة   وبقيت الكلمة تصرخ   وجه أمثالـه  املستبد
  .أن يرث ا األرض ومن عليها إىلك كذل
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فهـي فكـر مـن حيـث أهنـا      ، الثقافة فكر والتزام وموقف وسـلوك 
متثل اعتقاداً خبط معني يبتغي خدمة اتمع الـذي ينبـع منـه ،وهـي     

؛ ألن االعتقاد وحده ال يعين شيئاً ما مل يكن التزاماً يرتمجه التزام
والثقافــة موقــف مبــا ينــتج عــن  ، العمــل والتطبيــق علــى أرض الواقــع 

      وهـذا كلـه ال   ، الفكر املعتقد بـه وااللتـزام هبـذا الفكـر قـوالً وعمـال
ميكن أن يكون خطـاً مكـتمال بـالقول والعمـل مـا مل يصـبح سـلوكاً        

الـيت  متثّله الشخصية األدبية ، لمياً   حياة اتمعومنهجاً عملياً وع
بوصـفها ناجتـاً اجتماعيـاً فعـاالً قـادراً علـى        ضـرباً مـن العبقريـة    متتلك

هـذه   قـدم تمـع وأدواءه،   الوقـت الـذي ت   التعاطي مع مشكالت ا
الثقافة هي (؛ ألن احللول الناجعة لتلك املشكالت واألدواء العبقرية
فالشخصية والثقافة كيان ، )١()عالقة الفرد بالعاملري احلسي عن التعب

واحد، وهذا ال يعين أن الثقافة تعين دراسة الشخصية الفردية، بل 
انعكـاس وتفسـري وحتليـل واسـتجابات ملواقـف خاصـة أو       دراسـة  هي 

أو  أو العقليـة  فهـي مبثابـة اخلارطـة الذهنيـة    ، عامة ضمن إطار فكري
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اإلنتـاج األدبـي للكاتـب الـذي ينطـق      مع  اليت خيلقها تفاعلنا الفكرية
ع  ظـواهر احليـاة   مـ من خالل التعامـل  ويرسم أبعادها ، باسم اتمع

التعــبري عـن ذلـك التفاعــل بشـكل مـن أشــكال      املختلفـة عـن طريـق   
  .اإلنتاج األدبي

ومـن هنـا تـأتي أمهيــة دراسـة الـنص األدبــي ـ نثــراً أو شـعراً ـ              
الذي يعيش فيه؛ ألن تمع بوصفه ميثل شخصية املنتج وا، أسلوبياً

الــذي ينتمــي إليــه  اتمــعمــال الواجهــة الــيت تعكــس آهــو األديــب 
عـني الـذي ميـتح منـه     فيه اتمـع املَ   الوقت الذي يعد  ،وطموحاته

  .األديب أفكاره وأدبه
من بني طيات اتمع تتناغم فيها كل إن الثقافة العامة اليت تربز 

 فيمـا بينـها   تتـآلف  إذ أهنا، هناك وهناك من الثقافات احمللية املقتطفة
، والســـعي لتطويرهـــا  ةلنقـــد الواقـــع بغيـــة تثبيـــت احلالـــة الصـــحي     

حبد  ، وهذا يعين أن الثقافةتقوميهااملبادرة لوتشخيص احلالة السيئة و
ـ كنتيجة لذلك ـ هي تعبري عن الواقع وأداة التغيري الفاعلة فيه  ذاهتا

  .  الوقت ذاته
: نـوعني أو صـنفني  إىل  ميكن تقسـيم املـثقفني  هذا األساس وعلى 

أوهلما املثقف غري العامل بثقافته وهو ماميكن أن حيمل علـى معنـى   
M     b  اآلية الكرمية                a  `      _   ^  ]  \   [   Z

    q  p    o  n   ml  k                j  i         h  g   f  ed  c
      rL)وهــو العــامل العامــل ف العامــل بثقافتــه وثانيهمــا املثقــ، )٢
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وهذا ، الفنت   اتمع .بعلمه الذي عليه أن يظهر علمه إذا ظهرت
 ،ذا ظهرت الفنتإ(بنص احلديث النبوي الشريف  اًشرعي اًواجبيعد 

باإلضــافة إىل كونــه واجبــاً اجتماعيــاً   )فعلــى العــامل أن يظهــر علمــه 
مثقفـاً عاملـاً عـامال بعلمـه      وهكذا كـان عبـدا بـن املقفـع    ، وأخالقياً

ىل اختـاذ  وسـلوكه  جتـاه جمتمعـه إ   والتزامـه  ره وفكدفعه إميانه بثقافته 
موقــف مــن الســلطة احلاكمــة آنــذاك منتقــداً إياهــا ســراً مــرة وجهــراً   

دفع ليت  اىل النهاية احملتومة حتى أفضى به ذلك االلتزام إ، خرىأ
  .حياته مثناً ملوقفهمن خالهلا 

 بوصـفه عنصـراً  ـ   اإلسـالمية املقفـع الثقافـة العربيـة    لقد رفـد ابـن   
عندما يتكلم  املرء يؤدي مشاعره(ألن  وأفكاره؛ بإبداعاتهفاعال فيها ـ 

أن حيمـل  عنـد الكتابـة ملـزم بـ    (، حيث أنه )٣()وأفكاره عندما يكتب
عـن   الـذي جيـري فيـه خماطبـة العامـة فضـال      )٤()األلفاظ على معناها

 همســؤوليتجيعـل اتمــع بكافـة طبقاتــه أمـام    النخـب الفاعلــة فيـه مبــا   
ــة  ــك  التارخيي ــؤوليوممارســة تل ــول    ةاملس ــة الوصــول اىل حل ــوعي بغي ب

وعدم فسح اال ، ر   نصاهبا الصحيحوملشاكل اتمع ووضع األم
أمام املتالعـبني وقراصـنة السياسـة للهيمنـة علـى مقـدرات اجلمـاهري        

  .املسحوقة
ي بوصفه وسـيلة توصـيل رمزيـة    األدبتربز العمل (ن األسلوبية وأل

مراعاة السببية القائمة بني (يتم ذلك عن طريق )٥()تثري معنى إدراكياً
ال ميكـــن أن يتعامـــل مـــع الكلمـــات اللفــظ ومدلولـــه؛ ألن اإلنســـان  
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 بل ال بد من إدراك السببية اليت ختلـق الصـلة بـني الرامـز    ، فحسب
الـيت تعطـي للعمـل     وهـذه السـببية هـي   ، )املدلول(واملرموز ) الدال(

ألن الكاتـب اختـار أن ميـارس فعـال ثانويـاً       )٦()األدبي ميالده احلقيقي
نقصــد تعريــة الســلطة احلاكمــة    ، بوســعنا أن نســميه فعــل التعريــة   

لسنة احليوانات لكي تكون هي املعرب عن آمال وطموحات أباختياره 
املسحوقني وهي الكفيلة من خـالل الـنص األدبـي بإيصـال الصـوت      

خنوق عرب بوابة اللهو احليواني املفربك حبرفية عالية، وألن الكاتـب  امل
تيجـة يعلـم أن التعريـة هـي     فهو بالن، امللتزم يعلم أن الكالم هو فعل

  .نه ال ميكن له اإلقدام على التعرية إن مل يستهدف التغيريتغيري وأ
ــه هــو       ــوق إلي ــا نت ــإن م ــك ف ــى ذل ــاء عل ــذيب  (وبن املوضــوعية بته

ومـع ذلـك ينبغــي أن   ، ذوقيـة وتقـنني األحكـام النقديـة    االعتبـارات ال 
فــال ، نالحــظ أن املوضــوعية   الدراســة األســلوبية مآهلــا النســبية   

  .)٧()سبيل اىل املوضوعية املطلقة ال   املنهج وال   النتائج
مساهـا  ، لقد كان ابن املقفع رأس مدرسة   النثر الفين العربي

اب على خطاه كـثري مـن الكتـّ    الباحثون مدرسة الرتسل احلر، وسار
الذين جاؤوا بعـده منـهم اجلـاحظ الـذي كـان أسـلوبه شـديد الصـلة         

  .)٧(بأسلوب ابن املقفع خاصة   كليلة ودمنة
مـن الصـنعة إال مـا يـرد عفـواً       خالياً(إن أسلوب ابن املقفع كان 
مل خيل خلواً تاماً من  ه، مما يعين أن)٩()و  مواضع التهكم   األكثر

حيـدث   رمبـا األمـر الـذي   ،   الكتابة الذي يضطر إليه الكاتب البديع
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وكان يتبع الكتابة احلرة الـيت  ، التواء   الكالم وغموضاً   التعبري
جاعلـة منـه   ، ال تقيد القلم وتضطهد الفكر فتدخله متاهات التصنع

  .ألغازاً عسرية الفهم
، من أقوى الشخصـيات   عـامل األدب العربـي   (كان ابن املقفع 

وكذلك  )١٠()قوياً   لسانه، قوياً   عقله وسعة علمه، قوياً   خلقه
يرى  )١١()معني إيديولوجي كان مصلحاً اجتماعياً يفكر على أساس(

  اإلصالح هنجاً صحيحاً يقوم على أساس النقد التقوميي ال على 
  . أساس التهويش واملغالطة ونبذ اآلخر وسلبه حقوقه

هــ   خالفـة   ١٠٦فـع   البصـرة حـوايل سـنة     ولد عبد ا بـن املق 
وهـي  ) جـور (وأصـله مـن قريـة فارسـية امسهـا     ، كعبد امللهشام بن 

وقد نشـأ بالبصـرة حيـث كانـت ملتقـى      . )١٢(قرية جموسية طيبة نزهة
، وقـد  فنهل من ينابيع العربيـة الصـافية  ، الشعراء والعلماء واملفكرين

وقـد  ، )١٣(لـك الـزمن  عاش   بيـوت آل األهـتم الـذين كـانوا بلغـاء ذ     
فنشـأ  ، كان ميتلك عقال راجحاً يستطيع أن مييـز الغـث مـن السـمني    

بارعاً   التعبري عـن آرائـه الـيت كـان يعتنقهـا وكانـت متثـل خالصـة         
ص الداء الذي يشخميتلك إمكانية ت مما جعله، استقرائه لواقع احلياة

  .أخذ ينخر   جسد الدولة آنذاك
ــة األمويــ    ــاممل يكــن ســقوط الدول ــة العباســية  حــدثاً    ة وقي الدول

حولت بوصلة السلطة بشكل كـبري  اليت ثورة مبثابة الن عابراً، بل كا
، فبعد أن كانت الدولـة  من حيث السياسات العامة على أقل تقدير
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كمـا يـرى كـثري مـن الكتـاب       األموية تسيطر عليهـا العصـبية العربيـة   
أمام ذوي املواهـب  ، جاء العباسيون ليفتحوا الباب واسعاً واملؤرخني

لالسـتفادة مـن    علماء وشعراء وأدباء ومفكـرين مـن غـري العـرب     من
بل كـان  ، عطاءهم الفكري دون التنازل عن منهجية السلطة الوراثية

املنهج الذي سارت عليه الدولة العباسية هو املنهج ذاته الذي كانـت  
لـبعض الشـرائح السياسـية     عليه الدولة األموية من هتمـيش وإقصـاء  

، الفكريــة وحماربتــها وتقويــة االجتاهــات الــيت ختــدم عجلــة الســلطة  و
ــاد هــؤالء   ــذي ق ــاء واملفكــرين  األمــر ال ىل مناصــب ألن يصــلوا إ األدب
  .)١٤(واألمثلة على ذلك كثرية، قيادية هامة   الدولة

أخذوا يسوسون الناس إن العباسيني حينما هيمنوا على السلطة 
ىل أن يثـوروا علـيهم   وعـات إ ممـا حـدا بـبعض ام   ، طريقة جمحفـة ب

ســلماً أو حربــاً، ومل يكــن ابــن املقفــع بعيــداً عــن هــذا املعــرتك فقــد  
ة النـاس  تبلورت لديه فلسفة خاصة عن اتمع ونظام احلكم وسياس

ــراء،   ــوالة واألم ــا وهــي األدب     وصــحبة ال ــه الــيت ألفه ــا   كتب فبثه
ترمجهـا   والـيت ، الصغري والكبري ورسالة الصـحابة والرسـالة اليتيمـة   

إذ أضــفى علــى ترمجتــه هلــذا الكتــاب  ، وهــو كتــاب كليلــة ودمنــة 
  .جعلته وكأنه عربي النشأة والتأليف روحاً عربية 

لقد كانت ترمجته لكتاب كليلة ودمنة ترمجة معنى ال مبنـى؛  
لوناً من القصص الوعظي والنقدي املوجه وإن كـان  (ألهنا تضمنت 

، ىل جانـب العربيـة  تقانـه إ إل(، وكـان  )١٥()أبطاله من صنوف احليوان
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ــة  ــية واليونانيـ ــة   )١٦()الفارسـ ــح   الرتمجـ ــر الواضـ ــأت ، األثـ إذ مل تـ
األمـر الـذي   ، الرتمجة تقنية صرفة تقوم على اللفظـة مقابـل اللفظـة   

ولــيس ، إمنــا كانــت الرتمجــة للمعــاني، جيعــل الكــالم عســري الفهــم
وضع   وقد . )١٧(فجاء الكالم مطرداً ال اختالل فيه، ترمجة حرفية

للدولـة العباسـية مـا    هذه القصص من النقد االجتمـاعي والسياسـي   
ىل مثال نسج علـى منوالـه كـثري مـن الكتـاب الـذين       جعلها تتحول إ

، علماً أن بعـض األفكـار قـد تكـررت لديـه      )١٨(جاؤوا بعد ابن املقفع
ىل أنه يعاجل موضوعات حمددة وهذا راجع ـ برأيناـ إ ، كثر كتبه  أ

داء الرأي بعقالنية وبصيغ منطقية حجاجية بعيدة عن تتطلب منه إب
وإن ، اإلفاضــــة العاطفيــــة الــــيت ال تتناســــب ومعاجلاتــــه العقالنيــــة 

  .توشحت نصوصه بغاللة بالغية
  

 
وكــان عبــد (وعنــه هــو وعــن عبداحلميــد الكاتــب يقــول اجلــاحظ  

ا وألســـنتهما ال مـــع بالغـــة أقالمهمـــ، احلميـــد األكـــرب وابـــن املقفـــع
، ومع ذلك كـان البـن   )١٩()يستطيعان من الشعر إال ما ال يذكر مثله

منـها بيـت ذكـره اجلـاحظ   كتابـه البيـان       ، املقفع أبيات من الشـعر 
  :)٢٠(والتبيني هو قوله

 
وقـد  ، طبـع كـل كتاباتـه    املنطـق الـذي  عليها يهيمن  وثالثة أبيات
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ذكرهـا أبـو   ، خلت من روح الشعر اليت تأخذ باملشـاعر واألحاسـيس  
  :)٢١(متام الشاعر   محاسته   رثاء أحد أصحابه وهي

 
  

   
   

  
   

   
  

   
    

وحني سئل ابن املقفع عن عدم قوله الشعر مع تقدمه   البالغة 
، ويـروي  )٢٢()والذي أرضـاه ال جييـئين  ، الذي جييئين ال أرضاه(قال 

  لـه  قلمـه كـثرياً؛ فقيـل    ابن املقفع يقف (أبو حيان التوحيدي أن 
، )٢٣()إن الكالم يزدحم   صدري فيقف قلمي ألختريه: فقال، ذلك

اىل جانب ما ، مما يدل على غزارة معارفه وهيمنته على أعنة الكالم
ــن    ــلوبه مـ ــه أسـ ــف بـ ــاني   (يتصـ ــة   املعـ ــهولة والدقـ ــال والسـ اإلرسـ

  .)٢٤()واألسلوب املساوي
فهو يعطيها معان من وجـوه  وحينما يسأل ابن املقفع عن البالغة 

  :فيقول، متعددة
فمنـها مـا يكـون      ، البالغة اسم ملعان جتري   وجـوه كـثرية  ( 

ــكوت ــا يكـــون   االســـتماع ، السـ ــها مـ ــون    ، ومنـ ــا يكـ ــها مـ ومنـ
ومنها مـا  ، ابتداءومنها ما يكون ، االحتجاج، ومنها ما يكون جواباً

ــجع    يكــون شــعراً،  ا مــا يكــون  ومنــه، اً وخطبــاًومنــها مــا يكــون س
ىل واإلشارة إ، الوحي فيها، فعامة ما يكون من هذه األبواب رسائل
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  .)٢٥()واإلجياز هو البالغة املعنى،
ىل طبيعـة املتلقـي واخلطيـب و األسـلوب     أي أنه يشـري   ذلـك إ  

ىل التفصـيل  ألنه ينعطف إ ؛الذي يتبعه القائل أو الشاعر أو الكاتب
  :فيقول، بعد مقدمته تلك

فاإلكثـار  ، و  إصـالح ذات الـبني  ، بني السماطني فأما اخلطب(
ولـيكن   صـدر كالمـك    ، واإلطالـة   غـري إمـالل   ،   غري خطل

كمـا أن خـري أبيـات الشـعر البيـت الـذي إذا       .. .دليل على حاجتـك 
  .)٢٦()مسعت صدره عرفت قافيته

من ترابط   األلفاظ يرافقه تصريح  ،فهو يبني شروطاً لألسلوب
ــه   ، ىوتلمــيح   املعنــ  ــك بقول ــد أشــار اىل ذل ــيكن   صــدر  (وق ول

وهذا يعـين أن منـتج الـنص ـ نثـراً أو      ) كالمك دليل على حاجتك
أن يتبـع طريقـاً بـني    ، شـعراً ـ إذا  أراد التعـبري عـن غاياتـه ومقاصـده      

حيث مل يكن يصرح ، وهو ما كان يفعله   نتاجه األدبي، طريقني
املباشـرة منـها   ، غه اللفظيـة إمنا كان  يعتمد التلميح   صي، تصرحياً

وأرى أن ذلك يرجع اىل أنه يعاجل قضايا ومشـكالت  ، وغري املباشرة
   وقــت، ذات مسـاس باحليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية 

ال جمال للنقـد الصـريح وسـيف املنصـور مصـلت يقطـع رأس كـل        (
 وتذرع   قتلـهم بالزندقـة،  ، وضحاياه كثريون قتلوا بالظنة، خمالف

مل إذ ، )٢٧()وكان ابن املقفع نفسه أحد هـذه الضـحايا   أو حنو ذلك،
ألن اخلالفـة  يفلح   اختياره طريقاً وسـطاً بـني التصـريح والتلمـيح؛     
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العباسية ممثلة باملنصور كانت قـد عقـدت العـزم علـى الـتخلص مـن       
  .ومنهم ابن املقفع بطبيعة احلال منتقديها دون رمحة

  هـذا  (دب الصغري اىل أنـه قـد وضـع    إن ابن املقفع أشار   األ
الكتــاب مــن كــالم النــاس احملفــوظ حروفــاً، فيهــا عــون علــى عمــارة  

 ،وإقامة للتدبري، وإحياء للتفكري، وجتلية أبصارها، القلوب وصقاهلا
    وقـد  )٢٨()ودليل على حمامد األمـور ومكـارم األخـالق إن شـاء ا ،
مــا  ( قولــه تكــررت بعــض األمثــال واحلكــم   كتبــه، مثــال ذلــك       

ذكرهـــا   األدب ..) .اإلخــوان وال األعـــوان وال األصـــدقاء إال باملـــال 
وال تغرنك قوتـك هبـم علـى    (وقوله ، )٣٠(و  كليلة ودمنة )٢٩(الصغري

، غريهم وإمنا أنت   ذلك كراكب األسد الذي يهابـه مـن نظـر اليـه    
  .)٣١()وهو ملركبه أهيب

وتعــدد األزمنــة  و  الرســالة اليتيمــة حتــدث عــن الزمــان وأهلــه      
وتفصيل أنواعها   أسلوب غاية   االنتظام، كما عرض ابن املقفع 
  كتابيــه ـ األدب الصــغري واألدب الكبريـــ ألفكــار ووصــايا وحكــم      

ــق باملخالفــة بــني    ، وأمثــال إال أنــه   األدب الكــبري ذكــر أمــوراً تتعل
وقد ساد الكتاب تنظيم   األفكار وضـم بعضـها اىل بعـض    ، الناس
علــى عكــس األدب الصـغري الــذي كــان فيــه  ، عنواناتـه الداخليــة   

  .احلديث عاماً   أغلب نصوصه
أما رسالة الصحابة اليت وجهها اىل املنصور العباسي فقد كانت 
ـ حسبما نرى ـالسبب الرئيس   إيغـار قلـب املنصـور عليـه وانتـهى       
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ــدب       ــا كــان بي ــع املنصــور كم ــه أراد أن يكــون م ــه؛ ألن ا األمــر اىل قتل
ومل يــدر خبلــد ابــن املقفــع أن  ، مــع دبشــليم ملــك اهلنــد الفيلســوف 

وإال فــإهنم ، مــن الطغــاة أصـحاب األفكــار واملوهــوبني قلمــا يسـلمون  
والشواهد واألمثلة ، أفكارهم وحماوالهتم اإلصالحيةيذهبون ضحية 
  .على ذلك كثرية
وأماالكتاب فجمع (ودمنة الذي وصفه بقوله   مقدمتهو  كليلة 

ــاره احلكمــاء حلكمتــه ، وهلــواًحكمــة  ــهوه ، فاخت ، )٣٢()والســفهاء لل
إذ  يتضح مـن كالمـه هـذا أن هنـاك مقاصـد ال تغيـب عـن الفطـن،        

وينبغـي ملـن قـرأ    ( أشار اليها   مكان آخر من مقدمة الكتاب بقوله
وإىل أي غاية جرى ، هذا الكتاب أن يعرف الوجوه اليت وضعت له

، )٣٣()وأضــافه اىل غــري مفصــح مؤلفــه فيــه عنــدما نســبه اىل البــهائم 
وهذه  إشارة اىل الوظيفة الـيت حيملـها الـنص   أثنائـه اىل املتلقـي      
من خالل هذه اإلشارات اليت تنتشر   تراكيب النص؛ ألن اللغـة  

نظــام معــني مــن اإلشــارات املضــاعفة وتســتخدم   نقــل رســاالت    (
ري   لغـة  ، كما يراها سوسري، ومادام هذا النظام اإلشا)٣٤()إنسانية

فالبــد مــن أن ، تتفــق مــع مســار الفكــر   إدراك وظــائف الرتاكيــب 
حتمل أفكار مبدع النص اىل املتلقي الذي سيجد ما يبتغيه   أثناء 

الواعية اليت أشار اليها ابن املقفع   مقدمة  القراءةالنص عن طريق 
منـه للمهمـة اخلطـرة     إدراكـاً ، فهـو يشـدد علـى هـذا األمـر     ، الكتاب
وهي مهمة الكشف والتنقيب عـن  ، يراد من املتلقي القيام هبااليت 
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ترمجـة  ، ثـم بعـد ذلـك   ، اهلدف الذي يريـد الـنص أن يوصـله اليـه    
وهـذا يعـين أننـا إزاء فكـرة     ، اىل واقع حياتي تغيريي ،ماتوصل اليه

للغة (اليت تتطلب رؤية مشولية على أساس أن ) النص ـ اخلطاب  (
ــتني ــها داللتــها،     ، إهنــا تعطــي األ أوالً، وظيف ــيت تــتكلم عن شــياء ال

، ممـا يعـين أن   )٣٥()وثانياً، إهنا تعرب عـن موقـف املـتكلم إزاء األشـياء    
النص بوصفه خطاباً حيمل   سياقاته رسالة اىل املتلقي من خـالل   

علـــى منحنيـــات الـــنص  اإلطـــالعاللغـــة، فهـــذا يشـــري اىل ضـــرورة 
 القـارئ رض رؤى الكاتـب الـيت حتـ   ومنحدراته اليت حتوي   طياهتا 

  .على القيام مبهمته التغيريية على أكمل وجه
لقد راعى ابن املقفع املستوى الثقا  واألخالقي لطبقات اتمـع  

؛ إذ )وأما الكتاب فجمـع حكمـة وهلـواً   (   قولهإذ يشري إىل ذلك 
  :ميكن قراءة مقاصد النص على الوجه اآلتي

ليكـون مصـدر    اخليال اإلنساني بإطار حيواني تشخيصـي  إبرازـ ١
  .أنس للناس

استمالة قلوب ذوي الفكاهة لقراءتـه والتنـدر بـذلك وهـي مـن       ـ٢
  .أفضل الوسائل النتقاله اىل أيدي العامة

اتصافه بالفكاهة يعين تداوله بني النـاس وضـمان مقروئيتـه مـا      ـ٣
  .جيعله ال يقع عن أيدي القراء

نه مقتنعني ذوي األفكار وتدارس واستنباط العربة م إطالعميثل  ـ٤
ميثل ذلك املقصـد  ، بفكرته اليت يدعمها بأدلة وحجج وبراهني
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  .الرئيس من الكتاب
من هنا ندرك األبعاد الفكرية اليت كان ابن املقفع يتحرك ضـمن  
مساحتها؛ إذ جعل من كتاباته فكراً حركياً ال ميوت مبوت صاحبه، 

واحلجة الـيت   بل يتحاور مع اآلخر ملقياً اليه بالفكرة املعززة بالدليل
بغيـة إشـراك املتلقـي    ، ال تدع للمتلقي منفذاً يستطيع اإلفـالت منـه  

  عملية التغيري اليت يريد ابن املقفع دفع اتمـع إىل إحـداثها مـن    
  .خالل بث تلك األفكار ولو بعد حني

ن حتمـل مـا ميثـل متازجـاً نوعيـاً؛ أل     ) الـنص ـ اخلطـاب     ( إن فكـرة 
؛ )٣٦()ذات العالقات املشـرتكة  هو جمموعة من النصوص(اخلطاب 

صور االستعمال (من التمازج النوعي هو الذي ميثل ن هذا الكمإذ أ
عاً متاماً بأن ابـن املقفـع يسـعى    الذي ميكن أن يكون مقن، )٣٧()النصي

، )٣٨()وااللتـزام املعرفـة  (نوع من اآلصرة اليت تربط بني ىل إحداث إ
ات بديعيـة إال مـا   ومل يكن يتوخى توشيح كتاباتـه ونصوصـه مبحسـن   

  .)٣٩()تقتل الفكر ذلقة األسلوبيةاحل( وهو بذلك مل يدع يرد عفواً،
إذ اختـذ مـن البديهـة    ، إننا نستطيع أن نتلمس طريقته   الكتابة

عليـك مبـا   (بعيداً عن التكلف حيـث يقـول    طريقة   الكتابة قـننةامل
، و  هـــذا )٤٠()ســـهل مـــن األلفـــاظ، مـــع التجنـــب أللفـــاظ الســـفلة 

سـئل ابـن املقفـع عـن قـول اخلليفـة       (لصدد، يروي اجلاحظ أنه قـد  ا
"  مــا يتصــعدني كــالم كمــا تتصــعدني خطبــة النكــاح ) "رض(عمــر
ونظــر ، ماأعرفــه إال أن يكــون أراد قــرب الوجــوه مــن الوجــوه : فقــال
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احلــداق مــن قــرب   أجــواف احلــداق وألنــه إذا كــان جالســاً معهــم  
، )٤١() املنرب صاروا سوقة ورعيةكأهنم نظراء أو أكفاء، فإذا عال كانوا

 غة الضيق والشدة ومنه قولـه تعـاىل  والتصعد   الل
 

ىل أن مقــام إمنــا يشــري إ، تعليقــه علــى الســؤال إن ابــن املقفــع  
ــاً     ــه علــى اخلطــاب طردي ــو ، أوالًاملــتكلم يتناســب مــع قدرت ، وأن عل

جتعـل مـن اخلطـاب ميلـك قـوة إيصـال        منزلته السياسية واالجتماعيـة 
ىل املتلقي بناء على قوة صاحب اخلطاب مبا ميتلك من سلطة متنحه إ

حتديده على أسـاس أنـه ينطلـق مـن      ما ميكن أن يكون، قوة اهليمنة
ثانيـاً؛ ألنـه ميثـل حـدثاً      )٤٣()املنظور التواصلي االجتمـاعي للخطـاب  (

اً وممارسة اجتماعية هلا قوانينها واشرتاطاهتا اليت ينبغي الكشف مادي
ىل بلــورة وعــي ثقــا  ميــارس  عنــها مبــا يؤهلــها مــن خــالل اخلطــاب إ  

  .سلطته التوجيهية على املتلقي
وألجله ميكن القول أن ابـن املقفـع كـان يسـري   أكثـر مـن اجتـاه        

   مــن دون أن حيــرم العقــل نباهتــه ودقتــه  ، وعلــى أكثــر مــن خــط 
؛ ألن االنتقاد بالرغم من أنه يسري وسط أسالك شائكة، التشخيص

العلين ال ميكن أن يـأتي بنتـائج طيبـة لـه، فكـان طرحـه ألفكـاره          
كل مؤلفاته أشبه باخلفاش الذي يرسل ذبذبات الكشف عـن املوانـع   

  .إال أن ذلك مل مينع السلطة من معاقبته وقتله، املوجودة   الطريق
زيـادة  ، تاج ألدبي البـن املقفـع توضـح مـا أثبتنـاه آنفـاً      إن قراءة الن
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على املتعة واللذة كمـا عـرب عـن ذلـك املرحـوم الـدكتور طـه حسـني         
عندما نقرأ ابن املقفع جنـد اللـذة فيـه ألننـا نقـرؤه لـيس شـيئاً        (بقوله 
أن ابـن املقفــع   آنـذاك  ، ومل يـرد ببـال عميـد األدب العربـي    )٤٤()آخـر 

احب ضـمري حـي فكأنـه ينطـق بلسـان      كان يكتب ما يتمنى كل ص
 ذمما جيعله يتلـذ  -حبسب ما نرى  –ين منهم طه حسني ذالعقالء ال
مل يكن أكثر من مستشرق (نه يصفه   مكان آخر بأنه لك، بقراءته

ــه يعــده زعــيم     )٤٥()حيســن اللغــة العربيــة والفارســية    ، بــالرغم مــن أن
اب وصاحب اآليات وواضـع املثـل األعلـى   الكتابـة       مكـان   الكتّ

عظـيم احلـظ مـن الفصـاحة     ىل القول بأنه مل يكن ثم ينتقل إ، ثالث
، ولعل كالم طه حسني كان ارجتالياً مل يكن نابعاً )٤٦(والنحو العربي

ــق لطبيعـــة ابـــن املقفـــع النفســـية    والواقـــع والثقافيـــة عـــن حتليـــل دقيـ
ممـا حـدا   قـع السياسـي،   االجتماعي الذي كان يعيشه فضال عن الوا

ىل الوقــوع   هــذا التنــاقض غــري املــربر وهــو  العربــي إ دببعميــد األ
  .والكاتب املبدعاألملعي احلصيف 

يغـرتف  (أن ابن املقفـع   وعلى العكس منه يرى حممد كرد علي
وأســر القلــوب ، فجــادت لــذلك طريقتــه ، بيانــه مــن صــميم القلــب 

ه بنانهعن قانون الفطرة   ك ما خرج، أسلوبه وقذف به ، ل ما خطّ
وال   إطنابه واقتضابه مطعن ، يس   كالمه مقال لعائبل، جنانه
، وأحســب أن هــذا الــرأي فيــه مــن اإلنصــاف أكثــر مــن  )٤٧()لطــاعن

سابقه ما ال خيفى على القارئ اللبيب؛ ألن ما يدعو اىل اللذة اليت 
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أثنـاء قراءتنـا البـن املقفـع هـو أن الكاتـب مل       حتدث عنها طه حسني 
ــا كــان يعــيش مــا يكتبــه     ، يكــن يكتــب مــن وراء عقلــه وقلبــه   إمن

وهو ما ، ما نقرؤهللذة حينوهو السبب   الشعور با، وجدانه وفكره
، ما خرج عن قانون الفطـرة   كـل مـا    ي   قولهليه كرد علأشار إ

ه بنانه ى و  هذا وضوح ما بعده وضوح   طبيعة الكتابـة لـد  ، خطّ
ممـا  ، نصوصـه عنـه    حتدث هناك صدقاً شعورياً  أي أن، ابن املقفع

ومل يكن   عالقته ، شعوره ووعيهيعين أنه كان يعيش النص بكل 
ــاً  ــياً أو مثاليـ ــاتمع رومانسـ ــاق    ، بـ ــديد االلتصـ ــاً شـ ــان واقعيـ ــل كـ بـ

الشخصــية بوســطه هــي ارفــع مــن    اإلنســانعالقــة (باجلمــاهري؛ ألن 
إهنـــا ، إهنـــا صـــعود، احليـــاة املشـــرتكة وارفـــع بكـــثري مـــن الســـيطرة 

الصـحيح   األسـلوب ن االعتقاد بأن ما يفيد   معرفة ؛ إذ أ)٤٨()تسامٍ
ــاد    (هــو  ــل كــل شــيء انتق ــدي األســلوبقب ــرض  ... .التقلي ــبني الغ ف

، مما يعين أن العالقة بني احلاكم )٤٩()واألسلوب توجد عالقة متبادلة
، واحملكوم اليت متثـل البـن املقفـع بـؤرة الفكـر وعليهـا مـدار نصوصـه        

وجيـه واسـتخدام وتربيـة نزعـاهتم     ت(فهـي  ، إهنا تعين سياسة النـاس 
وانـدفاعاهتم ومصــاحلهم مـن أجــل أهـداف ذات صــفة عامـة تتعــدى     

، )٥٠()ألهنـا تـنعكس   املسـتقبل   ، احلياة الفردية، تقريباً على الدوام
فما من شـك   أن العنصـر األسـاس      ، فإذا كانت هذه السياسة
  .هذا الفن هو اإلنسان

ــاً     ــع يركــز دائم ــن املقف ــإن اب ــذلك ف ــة بــني احلــاكم    ل علــى العالق
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آراءه   السياسة واالقتصاد واالجتمـاع واألخـالق،    مبدياً، واحملكوم
اليت مل تكن مبثابة نظرية   احلكم استوفت شروط طروحاهتـا، إال  
أهنا كانت متثل إرهاصات بوجود معارضـة ـ وإن كانـت مهسـاً ـ قـد       

  .الالحقةحد الثورة يوماً ما وهذا ما حصل   األعوام  إىلتصل 
إن الغاية من طرح األفكار هو إيصال املفهوم على وفق لغـة خطـاب   

 إليهمعلومة، أي أن استعراض فكرة ما للمتلقي بطريقة تؤمن وصوهلا 
إمنا ميثل مهمة قصوى مـن مهمـات اخلطـاب ألننـا نعلـم      ، بشكل سلس

التعــبري هــو وســيلة لألســلوب (، وأن )٥١()غايــة اللغــة هــي االتصــال(أن 
؛ ألننا إذا أردنا سلوك أسـلوب معـني   )٥٢()ألسلوب وسيلة للتعبريوليس ا

ــول   ــاطته الوصـ ــتم بوسـ ــبري يـ ــاة البـــد مـــن تعـ إال أن ، اىل الغايـــة املبتغـ
األســــاليب ليســــت درجــــات متعــــددة مــــن قــــدرة واحــــدة تتكامــــل   (

أرادة تتجه   اجتاهات (إهنا ، لتها التعبري عن اجلمالوسي )٥٣()باستمرار
فكرة اجلمال اليت تثبيتها (،ألن )٥٤()قائمة بذاهتا إهنا مقاصد، خمتلفة

اهلـدف الوحيـد الـذي تسـتهدفه     ، رغـم تنـوع األسـاليب   ، وحتديدها مها
  :ذلك بقوله إىل، وقد أشار ابن املقفع )٥٥()اجلمالية

إن استطعت أن تنزل نفسك دون غايتك   كل جملس ومقام (
ملنزلة اليت حتط فإن رفع الناس إياك فوق ا ومقال ورأي وفعل فافعل،

نفسك، وتقريبهم إياك   الس الذي تباعدت عنه وتعظيمهم  إليها
م، وتزيينـهم مـن كالمـك ورأيـك مـا مل تـزين،        من أمرك ما مل تعظّ

  .)٥٦()هو اجلمال
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إذن اجلمــال لــيس مجــاالً شــكلياً يتنــاول املظهــر اخلــارجي بقــدر   
املنبعثـة مـن    ريـة امللكـات الفك بوثيقاً طاًماهو شيء معنوي يرتبط ارتبا

يت تتســم باملوائمــة مــع الفكــر مبــا يعــزز حركيــة  واألخــالق الــ الــذات
؛ ألن منظـورة ومسـتقبلية  الفكر ودميومتـه  الـيت تنبثـق مـن معطيـات      

الذي اجلمال وفق هذا املنحى هو مجال الروح والفكر ليس اجلمال 
ي الـذي سـرعان مـا تعتـوره عوامـل      يقتصر فقـط علـى املظهـر الشـكل    

  .بفعل الزمن والتحوالت اليت حتيط بالكيان اإلنساني عامةالتعرية 
األسـلوب الـذي    إتبـاع    إن عملية اخللق الفكري هلـا مـا يربرهـا   
طريقـة للعمـل ال طريقـة    (ختلقه لنفسها؛ ألن عملية اخللق هذه هـي  

عمليــة الشـروع   الكتابــة علــى حنــو  (، وهــذا يعــين أن )٥٧()للـتفكري 
على حنو تسـتدعي الفكـرة فكـرة    ال تستدعي الكلمة كلمة أخرى، 

؛ إذ أن الكلمــات هــي أســاس األفكــار بوصــفها أوعيــة     )٥٨()أخــرى
حتمــل املعــاني مــن خــالل تنســيقها   ســياق نظمــي تتسلســل عــن   

بني الكلمـات  (طريقه الرؤى الذهنية مبا يضمن تتابع الكلمات؛ ألن 
متامخات غـري الصـوت، فهنـاك التسلسـل والصـور الفنيـة والـروابط        

ــدارج   امل ــتعمال الــ ــؤلفني أو االســ ــق املــ ــن طريــ ــتقرة عــ ؛ ألن )٥٩()ســ
االستعمال املتكرر هلذه الكلمات مع األخذ بنظر االعتبـار مـا ميكـن    
أن ينتج عن استعماهلا من صور فنية وسياقات تصبح عرفاً كتابياً ال 
يستطيع أحد ختطيه دون االستعانة به أو النسج على منواله أو علـى  

له كتابياً وحماكاته   املعنى مبا يضمن انسيابيته األقل السري   ظال
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أن غرابة فـن النثـر كامنـة   أنـه إذا     (بسياق الكلمات، وهذا يعين 
اإلنشـاء   إىلجرت الكتابة حسـب الفكـرة، انتـهى الكاتـب بسـهولة      

إذا عـزم علـى   (، وهذا غري موجود لدى ابن املقفع؛ ألنه )٦٠()البذيء
اللغـة، ينتـهي أحيانـاً اىل    تقرتحـه   متابعـة الكلمـات نفسـها وكـل مـا     

إبراز الفكرة نفسها، اليت خترج إذ ذاك بشكل خمتلف وبكل اجلدة 
، تتوسل املعنى من خالل الكلمات املتوافقة )٦١()من حركة طبيعية

فاجلميل هو ضرب مـن  ، التوافق هو اجلميل عيناًهذا (سياقياً؛ ألن 
فاجلمــال  ، اني، ومبــا أن احلقيقــة مطلــب إنســ   )٦٢()ضــروب احلقيقــة 

ــات   ــة ذات غاي ــةتأثرييةواجلمالي ــة تكمــن    ، حجاجي إذ أن اجلمالي
اليت هـي حمـور احلركـة أوالـرابط عـرب نسـيج       ، فكرة النص املهيمنة

وهـذا يعطينـا احلـق   القـول إن     ، النص جاعال منه سـداء متناسـقاً  
الرموز اليت تتفاعل داخل النص كانت تعرب عن عقيدة وليس شـيئاً  

سـوى  ، ا طبيعة  هذه العقيدة وماهيتها فال ميكن القطع هباأم، آخر
أهنــا كانـــت تبغـــي اإلصـــالح   كــل منـــاحي احليـــاة االجتماعيـــة   

  .واألخالقيةواالقتصادية والسياسية 
إن فكرة اإلصالح ال ميكن حصرها أو حتديدها   فعل  كالمي 

إمنا هي التماعات تربز هنا وهناك على وفق رؤى تنسـاب مـن   ، معني
  .وضمن مسافات متقاربة   نصوصه، ني الكلماتب

لقد كان بنـاؤه للـنص بوقائعيـة حياتيـة تشـهد حتـوالت رمزيـة حتمـل         
، التحول اآلخر إىلحيث ميكن أن يشري كل حتول ، دالالهتا الداخلية
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إذ ميكــن أن ، قفــعابــن املوفقــاً ملقتضــيات الفكــرة الــيت نضــجت لــدى  
علـى أن يكـون هنـاك نـوع     (ليـه  سوم املبتغى الوصـول إ رتكون اهلدف امل

الـذي يـدل عليـه الصـراع الطبقـي      ، بني هذه التحوالت )٦٣()من التقابل
 هـذا الصــراع  سـواء كــان ) كليلـة ودمنــة (املهـيمن علــى أشـهر نصوصــه   

ممــا يعطــي الــنص بعــداً ، ، فضــال عــن كتبــه األخـرى مسـترتاً أم ظــاهراً 
  .)٦٤(دواردرامياً تتقاطع فيه املصاحل الذاتية تبعاً لتنوع األ

، اليت يتنازع أصحاهباإن هناك فلسفة مشرتكة حتكم هذه اللعبة 
و أ، ، القـــوة اجلســـدية  ك هـــي فلســـفة القـــوة بتعـــدد وجوههـــا     تلـــ

ــدأ  ، أو النفعيـــة، أو الذهنيـــة، االعتقاديـــة ــذه الفلســـفة تتبـــع مبـ وهـ
وبعملـها تشـطر العـامل اإلنسـاني ـ عـامل الوقـائع         ، التخطـيط واملنـاورة  

والضــعفاء املخــدوعني ، األقويــاء املتســلطني، قســمني إىلاحليــاتي ـ     
  .املقهورين أمام جربوت التسلط والعنف

فقد تبني أن هناك خطني متداخلني ومتواصـلني  ، وبكلمة أخرى
، ، واخلـط الـواقعي  ري، مها اخلط األسـطو يعمالن   داخل النص

مـــن خـــالل شـــبكة مـــن الرمـــوز       خطـــابني  إىلفهمـــا يتمحـــوران  
ــارات ــة الـــيت هـــي الرتاكيـــب   والـــدالال واإلشـ ــاميم الذهنيـ ت والتصـ
ــاً خطابيـــة أخـــرى  ، اجلمليـــة ــاك خطوطـ ــادة علـــى أن هنـ دينيـــة ، زيـ

، كلها تتداخل فيما بينها، وأخالقية وفلسفية واجتماعية واقتصادية
إال أن الغالب فيها هو اخلطاب السياسي املتلبس هبـا مجيعـاً ملـا لـه     

ميثل احملـرك األساسـي   من هيمنة على جمريات احلياة العامة بوصفه 
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باإلضـافة  ، الذي ميسـك خبيـوط اللعبـة احلياتيـة اليوميـة      حلياة اتمع
 مارســـت أثرهـــا   أهنـــاأن ثقافــة ابـــن املقفـــع متعـــددة الوجــوه   إىل 

نضـج مـن    وأن الوعي اجلمعي الذي، أسهمت   صياغاته الفكرية
تكون ، السلوك االجتماعي اليومي إىلخالل التجارب اليت تنتمي 

، نتيجة لتلك الثقافة اليت كان أثرها واضحاً   ترمجة كليلة ودمنة
بغــض  إنتاجهــالبشـري    االفكــر أســهم  إهنـا حصــيلة جتربــة غنيـة   
  .النظر عن الزمان واملكان
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  الفصل األول
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يعد املستوى الصـوتي أول املسـتويات الـيت تقـوم عليهـا الدراسـة       
من (، فهو يتم )١()وسيلة توصيل تثري معنى إدراكياً(األسلوبية؛ ألنه 

احلروف املكونة للكلمة ، أي أن )٢()خالل الرتكيب الصوتي للكلمة
عـن   ،اإلدراكـي لـدى املتلقـي أو السـامع     هي اليت تثري ذلك املعنـى 

، طريــق مــا توحيــه مــن هــزات وانثيــاالت نفســية باســتخدام الســمع  
؛ إذ أن وف هيئـات وأشـكاالً بوسـاطة احلاسـة    جتعله يرسم هلذه احلـر 

اهليئات واألشكال تأني نتيجة لطبيعة الصوت الذي حتدثه ممـا خيلـق   
ســاحة هوائيــة ميلؤهــا ذلــك الصــوت ويصــبح جســماً هوائيــاً تتلقفــه  م

الصـوت  (خمتربها التحليلي الـذهين، ألن  احلاسة وتبدأ بوضعه   
وداللته يشكالن عالقة موضوعية بني أشـكال التلقـي احلسـية لقيـام     

حلـروف الكلمـة بتضـامها     )٣()ط املوسيقىانسبة الثبات والتنوع   أمن
االنتظــام الــداخلي  (ة مــا ميكــن أن نســميه     أثنــاء الســياق مكونــ  

الذي سيشكل بطبيعتـه شـيئاً جديـداً جيعلنـا نقـول       )٤()ألجزاء النص
  .)٥()أن يبدو كما لو كان صدى للمعنى على الصوت(
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ــه أوىل اخلطــوات         ــا يعنيــه أن إن املســتوى الصــوتي يعــين فيم
الدرس األسلوبي أو البالغي احلديث ؛ ألن احلروف أول مـا بـدأت   

ــبري عــن احلاجــة اإلنســانية   ــق   )٦(أصــوات للتع ــاء حتقي ــدر مــن  (ابتغ ق
  .)٧()التوافق بني الداللة واإليقاع

ألسـلوبية ميكـن   من هنا يتبني لنا أن اـال الصـوتي   الدراسـة ا   
انطباعية الصـوت الـيت يكـون اهلـدف     ، أوهلما: أن يتحدد   نوعني

ــأثري علــى املتلقــي   ــها الت ــة الصــو ، واآلخــر، من رة الــيت تكــون  تعبريي
  .)٨(مهمتها الربط بني الرمز ومدلوله

بتضافر هـذين النـوعني   ، وهذا جيعلنا نعتقد بأن الكلمة أو املفردة
يربطهــا خــيط ، ســيكون هلــا إحيــاء ضــمن الســياق الــذي تنــتظم فيــه 

معنوي دأب املنتج على نظم مفرداته بوساطته من أجـل أن تـربز     
هبدف أن تنهج ، ملشحونة بالفكرالقصد منه اإلثارة اجلمالية ا، نظام

، ة باحلجـاج ألهنا تبغي من وراء تلك اإلثارة املقرونـ ، هنجاً حجاجياً
املقفع ـ إال أن ذلك لن يكون   قناع املتلقي ـ وهذا ما يرمي إليه ابن إ
الكاذبة القائمـة   )٩()ماهري عن طريق الدعاية السياسيةاغتصاب اجل(بـ

، الدعايـة عـن طريـق احلقيقـة    (بل يتم ذلك بوساطة ، على املخادعة
؛ ألن فيها تتم املواجهة لكـل االحتمـاالت   )١٠()فاحلقيقة أعمق احليل

الـذي ميكـن أن يكـون سـبباً   احنـراف       بعيداً عن اخلـداع والتزييـف  
، اتمع بالنتيجة دون أن يشعر إىل منحدرات غري حممودة العاقبـة 

يشه اتمعات وهو ماميكن أن نشهده من خالل رؤية الواقع الذي تع
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ــن     .اليــوم ــذلك نســتطيع تقســيم املســتوى الصــوتي   نصــوص اب وب
  :املقفع اىل املباحث اآلتية

  

 
عليه أي ) كر(مبعنى) كرر(ورد   معجمات وقواميس اللغة مادة 

والكـر  ، عطف عليـه ويقـال كـررت عليـه احلـديث ن إذا رددتـه عليـه       
بقولـه  ) التكـرار (اني ، وعـرف الشـريف اجلرجـ   )١١(الرجوع اىل الشيء

، ولكن ملاذا اإلتيان بشـيء معـني   )١٢()اإلتيان بشيء مرة بعد أخرى(
يعـين أن ذلـك لـه عالقـة بـاملعنى الـذي يريـده         وتكرار هـذا العمـل؟  

أي جيب أن يكون له داللة   املعنى ؛ ألن الكر   احلرب ، القائل
عـداء  ـ مثال ـ يعـين أن احملـارب يبتغـي مـن وراء ذلـك قتـل أحـد األ        

و  الغالب يكون الكر   احلروب مصـحوباً بأصـوات لبـث الرعـب     
وهــذا ،   صــفوف املقــاتلني، ســواء كــان ذلــك شــعراً أم غــري ذلــك 

يعين أن معنى جديداً   التكرار ألنـه مصـحوب بصـوت وكالمهـا     
  .لعمل يرجى من ورائه شيئاً جديداًبالنتيجة تأدية 

كـون عمليـة التكـرار    ت، دبيو  اال الصوتي من دراسة النص األ
، حيـث أن السـياق الـذي تنـتظم فيـه املفـردات سـواء        دالة علـى معنـى  

، هـو الـذي يكسـب هـذه املكـررات      كانت مجال أم كلمات أم حروفـاً 
معانيها اجلديدة؛ ألن التكرار الصوتي يعد عامال مهماً   التدليل على 

ي يعد هو اآلخـر  زيادة على ما هو متعلق بالرتكيب اجلملي الذ، املعنى
  .فاعال   توجيه املعنى توجيهاً يقصده مبدع النص
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ـ مثالـ   أثناء كالمه يعمد إىل حتريك  إننا إذا عرفنا أن املتكلم
يديه أو جيهر بكالمه مرة وخيفت فيه أخرى أو حياول جتسيم األلفاظ 

، إمنا ذلك يعد مقاربـة األداء الصـوتي مـع الـنص    ، مبعايشتها وجدانياً
  .اية منه توصيل املعنى إىل املتلقي أو السامعالغ

واالحنـراف  ، ـ ذو مدلول غايتـه اإلفهـام واإليضـاح مـرة     اًـ إذ فالتكرار
، أو كالمهـا معـاً  ، بالداللة اىل معنى آخر يقتضيه السياق مـرة أخـرى  

ــاب        ــض النحــاة اىل أن تكــرار اللفــظ هــو مــن ب ــيس كمــا ذهــب بع ول
ة منــه توكيــد املعنــى   نفــس الســامع التوكيــد كونــه مبحثــاً حنويــاً الغايــ

؛ ألن الكالم ال يدل فقـط  )١٣(وتقريره بدفع التجوز عنه ورفع ضرر الغفلة
وال يــدل فقـــط بنوعيــة الرتاكيـــب الــيت تنـــتظم فيهـــا    ، هبويــة أصـــواته 

ائـي الـذي   فضل النسق األد(إمنا يدل إىل جانب هذا وذاك بـ، األصوات
 جديـد يتوخـاه مبـدع الـنص     اىل معنـى  )١٤()تلفظ حبسبه تلك األصوات

  .وتبنى على أساسه األفكار املعروضة   النص
  :وميكن تقسيم التكرار اىل ما يأتي

  

 
ونعين به تكرار بعض املفردات   اجلمـل أو بعـض احلـروف      

تساوق ( الكلمات مما يشكل نسقاً موسيقياً   النص على أساس أن
اإلحسـاس بالشـكل   (   نسـق جيعـل  )١٥()املعنى   اشتقاق الكلمـات 

ومن أمثلة التكرار اجلزئي للمفردات قول ابن ، )١٦()مضموناً   ذاته
  :املقفع   األدب الصغري
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يبدو من اجلمل املذكورة أن بنائها قد ارتكز على مفـردتني كانتـا   
ياً ال مما وفر جماالً صوت، رابطتني بني املنظومة اجلملية الثالثيةمها ال

.. .عمليـة حتـول بالصـوت اىل دال مـدرك    (تناشز فيه، بـل كـان ميثـل    
ــث جيعــل مــن الصــوت صــدى للمعنــى     )١٨()حســب املقتضــيات حبي

، فهما ميثالن وزناً صـوتياً واحـداً  )غاية، حاجة(وهاتان املفردتان مها 
الثالث، وجاءت املفردات األخرى لرتصف ولذلك اعتدلت اجلمل 

حيـث قامـت   ) لكـل (البناء الصوتي الذي يفتح ابـواب املعنـى ومنـها   
... لكل( بعملية التوزيع املعنوي بني هذه املفردات بوساطة هذا الرابط

وإذا كانت القافية تعـد املرتكـز الصـوتي األبـرز   الشـعر،      ، )سبيال
رة تكرار املفردات مرتكزات فإن   النثر تعد ظاه والعمودي خاصة،

صــوتية تــنري الفجــوات الــيت مــن املمكــن النفــاذ اىل الــنص مــن         
ولعل النص السابق يشري اىل أن النفعية الـيت تقـود احليـاة     خالهلا،

بل لعل هذه النفعية هي األساس   التطـور  ، ال ميكن التخلي عنها
لفعـل  إذا أردنا أن نعمم املعنى بشكل ميكن معه مناغمـة ا  البشري،
وارتبطــت حاجتــه ، حيــث ارتــبط ذلــك املخلــوق باحلاجــة ، البشــري

واجلملـة الثالثـة هـي مجلـة وسـطية        ، بالغاية الـيت يرجـو حتقيقهـا   
ــة ال      ــرة الكالمي ــة الفق ــا جــاءت   هناي الفعــل البشــري إال أهنــا هن

ألن ، لشــيء إال ألهنــا أوجــدت القاعــدة األســاس   ذلــك الفعــل     
  .ون سبيل يسلكه صاحبه إلمتامهالفعل ال ميكن أن يتم من د
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، تتكرر ظاهرة تكرار املفردات عند ابن املقفع كـثرياً   نصوصـه  
  :فهو يقول   األدب الصغري أيضاً


 

تكمن موسيقية الـنص ـ مهمـا قصـر ـ   مفرداتـه املعـربة الدالـة         
ــ ــف عــن     عل ى املعنــى املــراد؛ ألن املنحــى   هــذه اجلمــل قــد اختل

حيث كان املراد هنـاك عامـاً مل حيـدد جبـنس أو نـوع أو فئـة       ، سابقه
  .وهو بعد ذلك استفتاح لكالم سيأتي

فبينما هنـاك  ، أما   هذا املقطع فقد تغري احلال واختلف القصد
، اءاخلـ ( خترج من خمرج واحد وهـي اليت اقتصرت املفردات على 

فقد حوى هـذا املقطـع حروفـاً متتـاز أصـواهتا بالشـدة       ، )احلاء، الغني
لتكونـــا ) ، الــرأي احلــزم ( قــد تــوافر علــى مفــردتني مهــا     و، والقــوة 

مرتكزين تنفتح من خالهلما الفكـرة يصـحبها هـذا الصـوت القـوي      
الن(اليت تعين احلركة الدائرية من ) إجالة( الذي حتمله لفظة اجلَو (

، يد للحافر على األرض الذي ميثل إيقاعاً صوتياًمصحوبة بطرق شد
ن   امليـدان حركـة   فحركـة اجلـوال  ، وهي صـورة منقولـة عـن الواقـع    

الصدى الصوتي هلـذه احلركـة   ) تكرار(، ومتثل لفظة خاصة باخليول
فهناك مركز أو قطـب للحركـة، وهنـاك    ، الدائرية اليت يديرها العقل

وسيطرة ترتمجهـا لفظـة   ناك هيمنة وه شيء يدور حل هذا القطب،
وهي تعين ضرب األسوار من دون األفكار لتكون ناضـجة  ) حتصني(

ــة ــن غــري   ، فاعل ــر م ــها نعــرف أن ال ظف حتصــني وهــي نتيجــة    وحين
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العنصر اجلوهري ليس هو الصوت   نفسه، كشيء (ألن ، منطقية
منعزل متعلق بالتفاصـيل العضـوية لنطقـه ولفظـه، وإمنـا هـو الصـوت        

ــزه عـــن  ــث متيـ ــه     مـــن حيـ ــوات األخـــرى ودخولـ جمموعـــة األصـ
، مما يعين أن الصوت لـيس تـراكم احلـروف   الكلمـة     )٢٠()تشكيلها

بقــدر مــا هــو ذلــك الصــوت الــذي يتميــز علــى غــريه حبكــم طبيعتــه   
  .اهلوائية أثناء النطق

  : يقول ابن املقفع   األدب الكبري



 

ــاء مــاهر  ، هــذه القطعــة هــي تأســيس لكــالم ســيأتي   ــا بن وهــو هن
 حيـث أن املفــردات ، يؤسـس لبنـاء مــتني برصـف مـواده رصــفاً قويـاً     

يقـة   هـذا     انتشارها هبذه الطر) أعمارا، قوة، أحالما أجساما،(
لقـد  ، بل هي اليت تشـد عصـب الرتاكيـب   ، املقطع تبدو مصدر قوة

، أدى تكرارها إىل أن تكون السداء الذي نسجت به أوصال اجلمل
اجلملــة تكــون ذات بنــاء حيــرص منشــؤه علــى متاســكه  (ولــذلك فــإن 

بغيــة عــرض أفكــاره بطريقــة جتعلــه مستســاغاً ومقنعــاً     )٢٢()ومجالــه
  .النهاية للمتلقي

ل     إ ــكّ ــاظ املكــررة ش ــن األلف ــع الصــوتي م ــن   ن هــذا املرب جــزء م
بنية املنطوق مع بنية املدلول فيتحول ( خطاب حجاجي يعتمد على

على حـد مـا يتحـول البنـاء إىل     ، النسيج الصوتي اىل تنغيم إيقاعي
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، إذ  أن ذلك يقود اىل معنى كلي يقرر هـذا الـتالزم     )٢٣()حركة
وقـد  ، قـد سـبقوا   كـل شـيء    ، ناوهو أن الـذين سـبقو  ، الرتاكيب

ــاعي اآلتــي     ــتالزم الصــوتي اإليق بــني هــذه املفــردات  أضــفى هــذا ال
واجلمل املتكونة منها بعداً جتاوز اإليقاع الصوتي إىل عملية تنظيمية 
تقود احلياة ومتارس دورهـا اإلجيـابي   عمليـة بنـاء احليـاة الصـحيحة       

الصـورة الصـوتية    نـواة إيقاعيـة حنويـة تتطـابق    (أسهم   ذلـك وجـود   
ألن ، مع الواقع العملي الذي يتطلبه البناء احلقيقـي للحيـاة   )٢٤()فيها

بطريقة وبأخرى  )٢٥()كل كلمة   اجلملة تكرر عناصر الكلمة قبلها(
  :وإن تداخلت فيما بينها العناصر املكونة لتلك الكلمات

  

  أحالما                أجساما                      
  

   إتقان                 قوة                 
  أعمارا                                  اختبارا     
  

  

بالطريقـة   وبذلك نستطيع أن نعيـد صـياغة املقطـع اآلنـف الـذكر      
اليت متثل الفكرة من خــالل تداخلها فيما بـني ألفاظهـا وصـوالً إىل    

وفــق الرتتيــب اآلتــي و املعنــى املطلــوب الــذي يبتغيــه الــنص بالكامــل
  :ليكون أكثر إيضاحاً
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حية تتـبني قـدرة الكاتـب علـى     من خالل ما تقدم من أشكال توضي
إبراز املعاني اليت يتوخى الوصول إليها واليت على املتلقي أن يتلقفهـا؛  
ألهنا متارس عملية توجيهية مـن خـالل املنـهج احلجـاجي الـذي ينـتظم       

ــه  ــنص بفقرات ــه ، فيــه ال ــه بقول ــا كــانوا أعظــم    ( إذ أن وجــدنا النــاس قبلن
ك إضــفاء للطبيعــة  مل يقتصــر علــى ذكــر القــوة؛ ألن   ذلــ   ) أجســاما
وهـذا دليـل   ) مـاً وأوفر مـع أجسـامهم أحال  (بل عطف بالقول ، احليوانية

القـوة اجلسـدية بـالقوة العقليـة مبـا يفضـي        اقرتن فيهـ القوة البشرية اليت ت
ــألرض وإقامــة احليــاة بشــكلها احلقيقــي     إىل إمكانيــة العمــارة البشــرية ل

الفقـرتني السـابقتني   ومـن خـالل   ، واملنسجم مع ما تريده اإلرادة اإلهلية
وأن هـذه القـوة الشـديدة مل تفقـدهم     ) أشـد قـوة  (بـين ابـن املقفـع بـأهنم     

باإلضافة اىل أهنم أطول أعماراً مع حسن اختبارهم ، اإلتقان   العمل
وهـذا  ، لألشياء مبا جيعلهم بعيدين عن اخلطأ الـذي ميكـن أن يقعـوا فيـه    

ــوا بــني القــوة والعقــل واســ     ــور  يرجــع إىل أهنــم قــد واءم ــديهم أم توت ل
مـن ذلـك نـدرك أمهيـة احلجـة      ، حياهتم مبـا يعـود بـالنفع علـى امـوع     

مبــا يؤســس ملنهجيــة علميــة  ، العقليــة الــيت يتحــرك حتــت ظلــها الــنص 
بناء اتمع املستقيم فكراً وتوجهاً ومبا جيعله من خالهلا صحيحة ميكن 

  .ناضجاً   سلوكياته
  

٢ 
ال ، يــث هــي عنصــر فاعــل   تكــوين الــنص  إن اجلملــة مــن ح

على أسـاس  ، ميكن فصلها عن النص ومعرفة داللتها إال من خالله
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مجلـة مـن   ) ممـا يعـين أنـه   ..(.مكون من تراكيب وكلمات(أن النص 
وعليـه  ، نوعٍ راق أو قل مجلة كبرية مكونة مـن أخـوات هلـا صـغار    

ك ، ولـذل )٢٦()يكون النص وحدة معنويـة ال وحـدة شـكلية وحسـب    
ــة   ــإن تكــرار شــبه اجلمل ــن املقفــع   أحــد    )لعلــى العاقــ ( ف عنــد اب

حيث تكـررت لديـه   ، بشكل الفت للنظر) األدب الصغري( نصوصه
مــرة، إن ذلــك ينبــع مــن مــدى إدراكــه ألمهيــة   )١٢(مبــا يقــرب مــن

  .العقل وتغليبه على سواه لكي يكون حاكماً ورقيباً على صاحبه
  يقول ابن املقفع


)٢٧.( 

ويبدأ بطرح هذه األمور اليت أشار إليها متخذاً مـن شـبه اجلملـة    
مرتكزاً أساسياً حيمـل صـيغة األمـر، إن مل يكـن هـو      ) على العاقل(

املرتكز الوحيد الذي تنتظم من خالله األفكار اليت تؤلف جمموعـة  
  :ك قولهومثال ذل، صفات العاقل







)٢٨( 
املكونــة للــنص هلــا اتصــال وثيــق الصــلة بشــبه  إن هــذه املفــردات

 اجلهال، العلماء، األكياس، احلمقى،( اجلملة، وهذه املفردات هي
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، وأن خيط الوصل الذي جيمع هذه املفردات فيما )العجزة احلزمة،
هــو الداللــة املعرفيــة الــيت هــي الــرابط      ، بينــها مــع أفعاهلــا الدالــة   

ذي أحرزتـه اللغـة   بنائيـة    املوضوعي فيمـا بينـها، ومتثـل املفهـوم الـ     
الكلمة من حيث التكوين الصوتي الذي نشأت عنه هـذه املفـردات   
ومن أجله، وهذا جيعلنا نعيد النظر أكثر من مـرة   الـنص ؛ ألنـه    
بين على أساس املفارقة الفكرية اليت انتـهت إىل املفارقـة   املعنـى    

ا، املتناسبة   الذي يندرج حتت ظالل الكلمات املتنافرة   دالالهت
حروفها، ولعل استخدامه جلموع حتمل من املبالغة شيئاً كثرياً، إمنا 
يدلنا على عمق الفكرة اليت حيـاول الـنص بثهـا إىل املتلقـي بوصـفه      
الفاعل احلقيقي الذي يعول عليه   عمليـة التغـيري الـيت يرجـو هلـا      

  .ابن املقفع النجاح ولو بعد حني
أو بـــاملعنى علـــى وفـــق صـــياغات     إن تكـــرار املفـــردات بـــاللفظ  

 مستساغة، يكون قد أدى وظيفة مجالية تنهض باملدلول مبـا يضـمن  
مســــتوى العالقــــة الطبيعيــــة بــــني الصــــوت واملعنــــى   احلــــروف  (

اإليقـاع عنصــر تــوافقي  ( ، ممــا يـدفعنا اىل القــول بــأن )٢٩()والكلمـات 
دة صوتية املفر(يسهم بشكل فعال   رفد املعنى وإجناز  )٣٠()أساسي

وعلـى مسـتوى الرتكيـب املتسـم      اللغوية بوصفها رمـزاً داالً باحملاكـاة،  
بــالرتدد الصــوتي املولــد لإليقــاع ،واملشــحون بطاقــة الســياق الدالليــة    

مبـا يضـمن اسـتمرارية الفعـل الكالمـي مسـتفيداً        )٣١()املولدة لإلحياء
 من تلك الطاقة الكامنة فيه اليت يفجرها النص مبجرد انطالقه فعال
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  .لفوظاً يتخري أجواءه املناسبة لهم
حبسـب املعـاني   ) على العاقل(وتتعدد وجوه التكرار لشبه اجلملة 

وحماسبة ، فهو عليه أن يكثر من املوت لالعتبار واملوعظة، املطروقة
النفس وتفقد حماسـن النـاس وأن يتجنـب املهادنـة واـاورة إال مـن       

 حيـزن علـى شـيء    وأن ال، كان ذا فضل   العلم والدين واألخالق
، من الدنيا وأن يكـون أنيسـاً لـذوي العقـول ليكونـوا مسـتودعاً لسـره       

  .  ومرآة لنفسه
  :ومن التكرار الذي يقع   اجلملة، قول ابن املقفع




)٣٢ 
ــك عـــن    ــف ناهيـ ــية هـــي التكثيـ ــق مســـة أساسـ إن التكـــرار حيقـ
الدالالت الشعورية واملوضوعية اليت يثريها، حيث أن له أثراً كـبرياً  

) سـورة (  إثراء موسيقى النص املوحية، وعليه، فإن تكرار مفـردة  
 فصله ابن املقفـع مـن  اليت يوح تكوين أحرفها باحلركة القلقة مع ما 

ينبـئ عـن هـذه الفـورة النفسـية      ) الغضب، احلمية، احلقد، اجلهل(
وبذلك فهـو قـد هيـأ تلـك املفـردات مـع       ، اليت ميكن أن تنتاب الفرد

إال أهنــا تبقــى ، تعــين احلركــة القلقــة، الــيت )ســورة( تكــرار مفــردة
 حركة انفعالية هلا ما يكبحها من احللم والروية والتكفري عن الذنب

وهـو جـاء بـذلك ليشـكل     ، والتفكري بالعواقب والسعي إىل الفضـيلة 
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موازنة صوتية ذات داللة معينة لتسـهم   التوصـيل الـذي ميكـن أن     
ينتج عن التدرج أحلجاجي عند ابن املقفع ليصل بأفكـاره إىل أدنـى   

  .مستويات املعرفة لدى املتلقي
فيجـري  وقد حيدث التكـرار بطريقـة اشـتقاقية مـن املفـردة نفسـها       

ــذي يصــبو إليــه     ــك اىل معــان جديــدة مبــا يعــزز املعنــى ال توظيــف ذل
  :جند ذلك واضحاً   قول ابن املقفع، النص



٣٣ 

بصـيغة  ،   هـذا املقطـع سـت مـرات    ) أرب(لقـد تكـررت لفظـة    
الفعل وصيغة املبالغة واملصدر والفعل املزيد، وما كان ذلك ليحدث 

مـن خـالل مناقلتـها    ، لوال أن ابن املقفع أراد أن حتمـل هـذه اللفظـة   
 إىل أكثر من صيغة ومبا ينسجم مع املعنى املراد إيصاله إىل املتلقي،
  .من تعددية املعنى الذي يعرب عن الفكرة املبتغى إيصاهلا إىل املتلقي

فإننا نضـع أيـدينا علـى    ، وألن صور التكرار تعددت   النصوص
اللذان يـردان    ) إعلم(والفعل) أما( تكرار آخر هو األداة أو احلرف

فضال عن ، النص كرابطني يقيدان التسلسل اللفظي إلحكام املعنى
، ن صيغة حجاجيـة تفيـد نشـر الكـالم وتوجيـه خطابيتـه      أهنما ميثال

حيث ينساب الكالم من خالهلما متخذاً من هـدوء الـنص وسـيلة    
  الوقت الذي يعمل علـى إخـراج املتلقـي    ، إقناعية ملزمة أخالقياً

بوساطة املناقلة بني  )٣٤(أإلقناعيمن امللل والضجر اىل دائرة اإلمتاع 
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أن مبـدأ  (ياغات متناسقة صـوتياً إذ  تلك املعاني اليت تتوزع على ص
، وهـذا  )٣٥()إدراكه شيئاً مألوفاً حبلة جديدةالتكرار يبتهج له الفكر ب

يعين أن تقليب املعنى   ألفاظ مستجادة متناغمة   صياغاهتا سيبهج 
ببل تنطلق معه إىل األعلى كلما كان الكـالم  ، الفكر وترتاح له النفس

إن كان مييل إىل التقريرية واملباشرة  ،وسععقالنياً ينتمي إىل الوجود األ
ويعتمد الصـيغ العقليـة؛ ألن اجلبلّـة البشـرية األوىل ال تـرى األشـياء إال       

وحتمل معهـا دالالت معـربة   ، ضمن مسمياهتا من غري تلوينات مسبقة
  .قادرة على االتصال واإليصال للمعنى املطلوب

) أمـــا( ألداةوا )اعلــم ( وهــذا مــا نــراه واضـــحاً   تكــرار الفعــل     
  :قال عبدا ابن املقفعة إحدامها برقبة األخرى، متالزمتني آخذ





٣٦ 

ــن الصــور        ــه العاليــة ومباشــرته وخلــوه م اتصــف الــنص بتقريريت
، لكــن ذلــك ال يشــكل خلخلــة   بنــاء الــنص املنســجم، البالغيــة

فواصل موسـيقية  ) الفعل واألداة(فألفاظه متعانقة وقد شكلت ثنائية 
جعلته يفضي من فرضـية  أضفت على هذه القطعة حيوية كبرية مما 

ــه  ــه... .إن ابتليــت( متثلــت   قول ــات   ) رعيت إىل نتيجــة ضــمن موازن
ــك(حجاجيــة   تتمــة الفقــرة الكالميــة مــن قولــه   وهــذا ... .فــاعلم أن

، إال أن هناك ما ميكن أن يلحظه املدقق البصري، فقـد  )هالك الدنيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

عيـة  بينمـا تـرك امليـل إىل الر   ، ربط امليل إىل الوايل بكاف املخاطـب 
ــا  ــري موصـــول هبـ ــهود إىل   ، غـ ــاب مـــن املشـ ــذا التفـــات   اخلطـ وهـ

، ثـم عـاد   بيـان وجـه احليلـة فجعلـها للمخاطـب الشـاهد        ، اهول
فهــل هــذا يعــين أن ابــن املقفــع خياطــب  ، وقــدم املــوت علــى اهلــرب

نفسه؟أو أن هذا انعكاس لسرية حياتـه مـع الوالة؟كـذلك اسـتعماله     
دل علـى غايـات نفسـية حـاول ابـن      لعالمات التوقف   النص إمنا يـ 

باإلضافة إىل ذلك اجلـو الـذي هـيمن    ، املقفع بثها من خالل النص
عليه التوبيخ الذي طغى على النص ،فإن ذلك يدل من وجهة نظر 
منطقية أمهية العرض الفكري الـذي يـروم ابـن املقفـع إشـهاره أمـام       

  .املتلقي
تكـرر    كذلك فإن للتكرار اإليقـاعي الـذي ينـتظم عـرب حـرف ي     

ال متواليـــة لفظيـــة أثـــره البـــارز   إضـــفاء ، أكثـــر مـــن لفظـــة مشـــكّ
موسيقى عذبة تنساق معها النفس؛ ألنه ميثل إخراج نفثات مكتومة 

  :حواها حرف اهلاء املتكرر   قول ابن املقفع








٣٧ 
ــا هــو     ــاب هــذه القطعــة إمن ــذي انت اإلحيــاء (هــذا التكــرار اإليقــاعي ال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

يعتــرب مــن أهــم     )إذ...(الــذي حتدثــه األصــوات عنــد النطــق     املوســيقي
كمـا أن هلـا إميـاء نفسـياً     ، املنبهات املـثرية لالنفعـاالت اخلاصـة املناسـبة    

، ينضــاف إىل )٣٨()خاصـاً لـدى خميلـة املتلقــي واملـتكلم علـى السـواء      
ولذلك فـإن تكرارهـا   ، موسيقية احلروف اليت تنتظم من خالهلا األفكار

حيـث   مل يكن متكلفـاً، بـل جـاء مسـتوعباً ملقتضـيات التعـبري الفـين،       
حيـدث نوعـاً خاصـاً مـن     (بشـتى أنواعـه   والتكرار ، حيدث هزة   الروح

؛ )٣٩()نيـة اإليقاع تستلزمه العبارة ألغـراض فنيـة ونفسـية واجتماعيـة ودي    
ألنه سيكون مطابقاً للمعنى الذي يريده الـنص، ومـن هنـا ميكـن القـول      
بأن ابن املقفع   هذه الفقـرة قـد قـدم بنيـة التشـبيه للفقـرة األوىل علـى        

باإلضافة إىل تلك األجواء املشـحونة  ، الفكرة املطلوب تشبيهها مبا سبق
مواقـع   موسيقياً مـن خـالل تكـرار حـرف اهلـاء بـني طيـات الـنص و         

حمددة   بدء الفقرة و  هنايتها لكي تضفي على النص ملسـة تعمـل   
ــة الفكــر         ــق وحرك ــايل لكــي تتناس ــق روح منتفضــة حنــو األع ــى خل عل

لغايــة أراد مــن املتلقــي    وأحســب أن ذلــك أراده ابــن املقفــع   ، العلويــة
عــن الفكــرة  التوصــل إليهــا مــن خــالل التنقيــب بــني األلفــاظ احملبوكــة  

إذ أننـا جنـد هـذا    ، يـنم عـن حرفـة كتابيـة لـدى الكاتـب      بشكل  املطلوبة
النص قد بسط فيه ابن املقفع فكرته بشـكل مفصـل يـدعو إىل التفكـر     
  طبيعة حركـة األفكـار ومكـامن وجودهـا وكيفيـة حتريرهـا مـن قيودهـا         
ا اليت يبدو أهنا قيود ذاتية   أولياهتا، إال أهنا مبجرد التحرر من عقاهلـ 

  . ل اإلنسانيتنطلق   رحاب الفع
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ــنص وصــوالً إىل       ــاعي   ال ــزز اجلانــب اإليق ــكل صــوتي يع هــو ش

أن تتفــق اللفظتــان   وجــه مــن الوجــوه     (املعنــى املطلــوب ويعــرف بـــ   
ــف معنامهــا ، أي تشــابه لفظــني   احلــروف واختالفهمــا    )٤٠()وخيتل

لـذلك   ،على أن املعنى ميكـن حتديـده مـن واقـع سـياق الكـالم      ، املعنى
فهو حيقق جتانساً صوتياً بني لفظتني   الوقت الذي حيقـق افرتاقـاً دالليـاً    

ــرتدد الصــوتي   ، واضــحاً ــق تــأثري كــبري مــن ال ، كمــا أنــه يســهم   حتقي
كذلك فإن اانسة بني األلفاظ تساعد على حتفيـز ذهـن املتلقـي للتوقـع     

زيـادة علـى التشـكيل النغمـي     ، أو الستقبال احلدث الكالمـي املرتقـب  
  .ي يضفي مسحة مجالية على التعبريلذا

ــالتجنيس بوصــفه   ــن      (ف ــها م ــو يســتفيد مثل ــة فه ــاً ممــاثال للقافي مقوم
، علـى  )٤١()اإلمكانات اللغوية للحصول على أثر قوامه املماثلة الصورية

أن التجنيس يعد تكراراً لأللفاظ مع اختالف الداللة واملعنى ممـا يـؤدي   
يـثريه مـن تفكـري   إجيـاد الصـلة بـني       مبـا  ( تقوية االنسـجام   الكـالم   

ــا   ــاظ اــانس معه ــني األلفــاظ    ، )٤٢()األلف إذ أن البحــث عــن الصــلة ب
اــانس بينــها هــو إشــعار باللــذة أو املتعــة الفكريــة ملــا تنطــوي عليــه مــن  

  .دالالت فارقة تعطي النص قوة ومتانة
  :قال ابن املقفع

٤٣ 
جمانسة ناقصة سـعياً منـه   ) كل(و )جل( لقد جانس بني لفظيت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  الوقــت الــذي حيقــق ، لتحقيــق نســق صــوتي بــني هــاتني اللفظــتني
أغلب أو أكثر، فإن ) جل( فبينما تعين لفظة، افرتاقاً داللياً واضحاً

هـو مـن    ع املطلق، وهـو يـرى أن أكثـر األدب   تعين اجلم) كل(لفظة 
ــاج  ــه نتـ ــق وبـ ــال  املنطـ ــال سـ ــق      حـ ــة النطـ ــري إىل آلـ ــو يشـ مته وهـ

  حني أن كل ، واالستعمال الصحيح للمفردة من جهة آلة النطق
وقــد كــرر كلمــة املنطــق مــرتني حيــث وفــرت  ، املنطــق يــأتي بــالتعلم

) كل(و )جل(اىل الداللة اليت أوجدهتا لفظتاجماالً صوتياً لالنتقال 
ميثـل     جناسهما الناقص بالرغم من قلة حروفهمـا؛ ألن التجنـيس  

  .مستوى صوتياً يعول عليه   توليد اإليقاع وتغري املعنى
  :و  نص آخر قال ابن املقفع




٤٤ 
م ـ حيبــون، هــواهم ـ يهــوون، نفاســتها ـ             حبــه( جتانســت األلفــاظ

مصـادر، وقـد جـانس     )احلـب، اهلـوى، النفاسـة   (فـ، اشتقاقياً )أنفسهم
وهــي مجــع ) أنفــس( األوليــان فعليهمــا   حــني جــانس الثالــث كلمــة 

ما توافق فيه ( نفهم هذا إذا عرفنا أن اجلناس االشتقاقي يعين، )نفس(
ــا  اللفظــان   احلــروف األصــلية مــع الرتتيــب وا   التفــاق    املعنــى أو م

  . )٤٥()مجع ركنيه أصل   اللغة ثم اختلفا   حركاهتما وسكناهتما
بـرتادف  ) هـواهم مـا يهـوون   (و )حبهم ما حيبون(وقد شكلت مجلتا 

شـكلتا  ، املعنى الذي حتمالنه   طياهتما من  وحي تقـارب حروفهمـا  
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ــدأ      ــث ابت ــرباً هبــذا التجــانس االشــتقاقي حي باحلــب  منطــاً موســيقياً مع
وانتهى إىل اهلـوى وهـو أبعـد   داللتـه مـن سـابقه؛ ألنـه ميثـل مرحلـة          

نفاسـتها  ( يـدلّنا علـى ذلـك أن    متقدمة   التآلف مع األشياء واعتناقها،
صــمت   ا ختاإال أهنــ، وإن جتانســت   حروفهــا اشــتقاقياً  ) وأنفســهم

دالالت املعنى حيث غن احلائل بني هذه وتلك هو اجلد والعمل الذي 
مـن دون  فـال حيـاة وال عـيش    ، ميثل ذروة الفكرة املبثوثة   هذه الفقرة

، وبـذلك فـإن ابـن املقفـع       ىل املبتغـى جد يسند العمل   الوصـول إ 
هــذه املنظومــة الكالميــة ســعى إىل ترتيــب املعنــى عقليــاً   نســيج تعــد  

الطريــق وهــذا هنــج حجــاجي مــارس تــأثريه       يــه مشــاعل   األلفــاظ ف
   .فاجلمايل اهلاد

  :قال ابن املقفع


 
،   امليزان الصر  كل زيادة   املبنى تصحبها زيادة   املعنى 

ومهــا قــد جتانســتا  ) اكتســب كســب،(فهــل يصــح هــذا   كلمــيت  
  املزيد؟ اشتقاقياً؛ ألن األوىل جذر الكلمة الثانية وهذه من

يقبل   الكـالم إذا كانـت   ( من البديهي عند البالغيني أن اجلناس
، وهــي هنـا مل ختـرج عـن هـذا املنحــى     ،)٤٧()الصـنعة فيـه توافـق الطبـع    

ــاً ومل حتــدث  ) كســب، اكتســب (لكــن  ــى متام ــا   املعن ــادة    ختالف زي
ــادة املبنــى    ــى زي ــاء عل ــى بن ــاألوىل   كســب اخلــري والثانيــة      املعن ، ف

  :ب الشر، وإن شئنا ترتيب الكالم بصورة أخرى يكوناكتسا
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    أمر الدين             وما كسب لنفسه
  واكتسب عليها                    أمر الدنيا

تعالق نغمي يثري لـدى  هو وهذا ال يعين هدماً   املعاني بقدر ما 
وناحيـة  ، ناحيـة التماثـل   الصـورة    إعجاباً من نواح عدة،(املتلقي 
وناحيـــة التـــآلف والتخـــالف بـــني ركنيـــه لفظـــاً  ، رس املوســـيقياجلـــ

لـذلك   ،)٤٨()وناحية ما حيويه كل ركن من املعنـى األصـلي  ، ومعنى
تقوم بنية التجنيس على تكرار الوحدات الصوتية املتماثلـة وتنوعهـا   

  .  التوزيع السياقي وقوامه   التنويع
  :قال ابن املقفع










 
ــدما يتجــاوز املســتوى    ــه عن الشــكلي اىل  إن اجلنــاس تتحــد قيمت

إثارته داخل السـياق األسـلوبي مجيعـه ملشـاعر     ( املعنى وقيمته بقدر
ع عنـدما  ، وبـذلك فـإن ابـن املقفـ    )٥٠()تتصل بالصورة العامـة للموقـف  

جيانس بني إكرام السلطان وإكرام املال وإكرام النسب وإكرام الـدين  
فإمنا يشري إىل املؤثرات العامة   حياة الفرد واتمع، وهو ، واملروءة
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شري ،اليت ميكن إمنا يضع يده على احملركات القيمية   السلوك الب
جــه األســاس   البنــاء االجتمــاعي وهــي املو زكــأن تكــون هــي املرت

دالالت ) إكـرام (فقد محلت لفظة ، الرئيس   عملية رقي اتمع
لكنـها هنـا تعـين    ، فاإلكرام يعين التبجيل، تنافر بني اللفظة واملعنى

؛ ألن ذلـك ـ وإن كـان بصـيغة     )السلطان واملـال والنسـب  (اإلهانة   
اإلكرام ـ لكنه   األوىل رشوة و  الثانيـة منفعـة و  الثالثـة خدعـة      

نقطـة ارتكـاز   ) إكـرام ـ يكرمـك    (يكـون قـد اختـذ مـن لفظـة      وبـذلك  
للـرتدد الصــوتي ليجعـل األنســاق اللغويــة األخـرى متوافقــة   توليــد    

وجيعـل للصـوت   ، مـن تضـافر بنيـة التكـرار والنـهي      اإلنشـائية الطاقة 
  .)٥١(وظيفة داللية تعمق أثر الكلمة

أمــا التجنــيس فإنــك ال (ليــه قــول اجلرجــاني إويوضــح مــا ذهبنــا 
تستحسـن جتــانس اللفظـتني إال إذا كــان موقـع معنييهمــا مـن العقــل     

ما يعطـي التجنـيس مـن الفضـيلة أمـر      (، وهذا يعين أن )٥٢()محيداً
يعتـرب هنـا هـو احملـرك األسـاس        الذي  )٥٣()مل يتم إال بنصرة املعنى

عـن فعـل رصـني ذي     تنبـئ الفعل الكالمي ومبا يعطيه اهليمنة الـيت  
  .أهداف حمددة

  

 
يرتتب عليه تعـديل  (تكشف البنية الرتكيبية عن أساس تداخلي 

  املعنى؛ ألن هذا التغاير الرتكييب يقتضـي بالضـرورة تغـاير النـاتج     
ــا  )٥٤()الــداليل ــة ، مــن هن ىل إهنــا تفضــي  ؛ إذ أتتــبني أمهيــة املطابق
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وهذا يقوم عليـه الـنظم الكالمـي؛ ألن اللغـة     ، طرافة املعنى وجودته
م ثراء لغوياً أكرب مـن اللغـة النثريـة االعتياديـة اخلاليـة مـن       الفنية تقد

  .)٥٥(اللمحة الفنية
جلمع بني ا(وإذا عدنا إىل تعريفات البالغيني جند أن املطابقة هي 

شــيء وضــده   جــزء مــن أجــزاء الرســالة أو اخلطبــة أو بيــت مــن   
، والليــل والنــهار،واحلر دة مثــل اجلمــع بــني الســواد والبيــاض القصــي
، إال أن هـذا اجلمـع بـني النقيضـني ال ميكـن أن يكـون ذا       )٥٦()دوالرب

قيمة إال بقدر ما يسـعى إليـه مـن إحـداث قيمـة مجاليـة أو وظيفـة        
  . معنى جديد يقوم السياق بإثارتهفنية حتيل إىل

إن املطابقة ال شبهة   أن احلسن والقبح فيها ال يعرتض الكالم 
 ملطابقة أمرها واضح معنويـاً هبما إال من جهة املعاني خاصة ؛ ألن ا

  .حيث أنه يعين مقابلة الشيء بضده
  :قال ابن املقفع





 

ــة بــني   ــؤدي   ) مســتوون(و) مشــرتكون(جــرت املطابق فاالشــرتاك ي
تعـين  ) مسـتوون (باملعنى إىل االسـتواء ال إىل التسـاوي ولـذلك فـإن     

ــرتاك،   ــدليل االش ــة ب ــاً بــني     اهليمن ــاً رابط ــاك جــذراً معنوي أي أن هن
إذ أن قـوة املعنـى    قـوة املعنـى،  اللفظتني؛ ألن قوة اللفـظ تتـأتى مـن    
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تكسب اللفظ مجالية تأثريية مضافاً إليها حركية قوية باالسـتناد إىل  
وهذا ما تفرزه اجلملتان اللتـان طـابق بينـهما ومهـا     ، سيطرة وجدانية

احلــب (، فقــد وفــرت لفظتــا )والــبغض ملــا يــؤذي، احلــب ملــا يوافــق(
احلالـــة صـــورتني متعاكســـتني لفظـــاً ومعنــى  مـــن وحـــي  ) والــبغض 

النفســية الــيت ســيكون عليهــا الفــرد تبعــاً ملعطياهتــا وتأثريهــا علــى         
ومل يكن ابن املقفع بعيداً عن ذلك الشعور النفسـي الـذي   ، سلوكه

أو حالة البغض ، املتمثل بالرضا والغبطة والفرح، ترتكه حالة احلب
املتمثل باالنقباض واحلقد والضغينة؛ ألنه على ما يبدو عاش مـرارة  

  ، غري املتكافئة أو تلك اليت أصبح جمرباً عليها يوماً مـا  الصحبة
ناهضني مبهمة اإليفاء بـاملعنى  ) يؤذي يوافق،(حني مل يكن الفعالن 

مما يعين ، والعكس صحيح) يؤذي(ال يطابق ) يوافق(املطلوب؛ ألن 
إال أن اسـتدراكه الضــمين    ، أن املعنـى مل يكـن متســقاً   ذهنـه   

، اتفـق ( سـد الثغـرة   ذلـك فجـاءت لفظتـا      الكـالم الالحـق حـاول   
ــث البــدء واالنتــهاء لتــوفر قاعــدة   ) اختلفــوا بــاإلفراد واجلمــع مــن حي

حجاجية يتفرع حتتها الحـق الكـالم   تقسـيمٍ أراد منـه ابـن املقفـع       
ممـا يرســم  ، جـالء الصـورة العقليـة الـيت حوهتــا اجلملتـان السـابقتان      

وقـد جـاءت   ، ان املطلـوب شكال هندسياً عقالنيـاً ميكـن بوسـاطته بيـ    
مكررة بإضـافة ضـدين إليهـا لتعطـي بعـداً سـلوكياً         ) مجاع(لفظة 

  .مفرتق طرق على طر  نقيض   السلوك البشري
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  مشرتكون مستوون
  

  احلب املوافق                البغض املؤذي
  

 احلمقــىاألكياس                              
  
  

  مجاع اخلطأ                مجاع الصواب   
  

  اجلهال            العجزةة       العلماء         احلزم
إننا نرى أن هذا اإلبداع العقلي   التقسيم اهلندسـي ملسـتويات   

إمنـا هـو ناشـئ    ، السلوك والتفكري على وفق املنظومة املبينة   أعـاله 
جبــوهر  دون املســاس عــن طبيعــة التكــوين املعــر  واحلضــاري للبشــر 

ــة البشــرية      ــل مرتكــزات احلركــة العقلي األفكــار واملعتقــدات الــيت متث
  .بغض النظر عن كينونتها النسقية أو انتماءاهتا األيديولوجية

ويكمــل ابــن املقفــع فكرتــه   نصــه الســابق فيفصــل القــول فيــه   
ة          مـز ذاكراً اخلصـال الثالثـة الـيت اختلـف فيهـا العلمـاء واجلهـال واحلَ

زة في جقولوالع:   
دون  هنا نفسه عن يتحدث النص يبدو
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رتـوش ودون تـدخل مـن    يبدو النص يتحدث عن نفسه هنا دون 
، بل هي إمالءات فكرية تربز مـن خـالل الكلمـات   ، أهواء الكاتب

مـــن وهـــذا واضـــح ، لتقـــدم نفســـها علـــى شـــكل نصـــائح للمتلقـــي
استعماله   هنايته جلملتني ختتصـر الفقـرات الـيت سـبقت، وهاتـان      

ومبصــر ، فـإن طالـب الفضــل بغـري بصـر تائـه حـريان      (اجلملتـان مهـا  
، وهـو مـزج بـني البصـر والعـزم      )حمـروم  زمانـة الفضل بغري عـزم ذو  

وكالمهــا ال غنــاء ألحــدمها عــن اآلخــر؛ ألن ال بصــرمن دون عــزم  
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زم مـن دون بصـر فحينـها سـيكون     وال عـ ، فهو سيكون مقطـوع اليـد  
  .وكالمها ال يصالن إىل الفضل املرجو دون بعضهما، أعمى

  :قال ابن املقفع




 

التحرك بني السلب واإلجياب يـدفع الداللـة إىل أن   (إذا عرفنا أن 
، فإن اسـتعمال صـيغة احلكايـة    )٦٠()تأخذ شكال بندولياً بني الطرفني

اجلملـة الـيت   (ألن ، يرمي بالنص إىل قاعـدة تلـك احلركـة البندوليـة    
ظيفة القول تبقى مستقلة بنفسها بنيوياً حبيث إذا عزلتها عن تؤدي و

ــة متامــاً   ؛ ألن اللغــة   )٦١()ارتباطهــا الوظــائفي ســلمت بنيتــها النحوي
  إمكاناهتا الصـوتية والدالليـة قـادرة علـى جتسـيد املشـاعر واألفكـار        

وهــذه اخلصوصــية هــي طريقــة    ، صــورة ملموســة ذات خصوصــية  
ولذلك جنـد أن ابـن املقفـع   مطابقتـه      ،)٦٢(الكاتب   رؤية األشياء

بــني األمــر والنــهي قــد باعــد بــني الفكــرتني وإن كــان الظــاهر أهنمــا    
، متقاربتان؛إذ أنه   األوىل جاء بنتيجـة واحـدة وهـي نـوال احلاجـة     

ــاج عــن         ــالث، كــل واحــدة هــي نت ــائج ث ــة جــاء بنت بينمــا   الثاني
بقة   هـذا املثـل   وقد جاءت املطا، ثم يضرب لذلك مثال، سابقتها

إجيابية؛ألنــه أقــام عالقــة ســببية بــني الفقــرتني اللــتني وردتــا   املثــل   
اليت سـتكون سـبباً     فإمالة العود قليال كمثل بعض املقاربة للعدو 
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نيـل احلاجـة، بينمــا   إمالـة العــود أكثـر مـن احلــد املوصـوف ميثــل       
الناصـر  انتكاسة كربى يكون معها جرأة العدو وذل النفس وخـذالن  

  .قطعاً سلبية وهذا عكس احلالة األوىل ألهناستكون
ة فـاظ ذات احلـروف املتماثلـ   املقفع موسـيقية األل قد استثمر ابن و

تقوم .. .كل مشاهبة ظاهرة   الصوت( ألن   تركيز املعنى وإثرائه؛
، وهذا يعين أن يوحي متاثـل  )٦٣()مبنطق املشاهبة أو املغايرة   املعنى

طـع علـى نسـق خـاص اسـتعمله الكاتـب بغيـة الرتويـج         التعبري   مق
لفكرة معينة، بضرب من التعارض الـداليل فضـال عـن التماثـل       

  .املعنى أو داللته   أحيان أخرى
ــاء       ــد ابــن املقفــع   أثن ــك   مكــان آخــر عن ــرى ذل وميكــن أن ن

  :قال، كالمه عن املودة والبغض، وما ينبغي لعاقل أن يفعل



 

بـؤرتني  ) البغضة خـوف ـ املـودة أمـن    (  هذا النص أضحت مجلتا
داليل يفصـح  ألفكار أخرى وجدت طريقها إىل التطابق على وفق نسـق  

عــن نفســه   توزيــع موســيقي مجيــل وكانــت مفرداتــه حيــة نابضــة        
ملـودة  االذي يعين طلب الكثرة واإلكثار من ) استكثر(فالفعل ، باحلركة

وقـد قـدم الفعـل    ، بالصمت مما يفيد بـأن يـرتك الفعـل هـو الـذي يـتكلم      
ــوى        ــك أوفــى   الســلوك وأق العملــي علــى الفعــل القــويل؛ ألن ذل

وجـاء بالفعـل   ، جاء بـاملنطق أي النطـق الـذي يزيـد   الـود     ثم  احلجة،
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لفظـاً ومعنـى؛ ألن مـدار الكـالم     ) يزيـد (ومل يـأت بفعـل يطـابق    ) يسل(
حيمـل مـن املعنـى مـا     ) يسـل (هـذا أوالً، وثانيـاً، فالفعـل     على املعنـى، 

يناسب إشاعة روح املودة واإلخـاء بـني النـاس مـن حيـث ال يشـعرون؛       
هنا متناغمة مع التلطف   الكالم اللني الذي  ألن القصدية   السلوك

  وهـذا املعنـى أشـارت إليـه اآليـة الكرميـة      ، يرقق القلـوب ويـريح النفـوس   
 M^   ]   \  [  Z_     g  f  e         d  c  b    a  `

    k  j           i  hL .  

إن التلوين اإليقاعي والتعبريي قد سبقه تلوين   املعاني وترتيب 
أمر ال جيدي  ألن ترابط الكلمات قبل ترتيب املعاني ا   النفس،هل

  .)٦٦(نفعاً   العمل األدبي
حتمـل مـن داللتـها    ) فإن الصمت يـدعوها إليـك  (ولذلك فإن مجلة 

  موسـيقيتها  ) الصـمت ( ما يناسب شكلها اخلارجي وإن كانت لفظـة 
بـت داللتـها   وداللتها اللغوية تعين السكون والسكوت، إال أهنا هنـا انقل 

ــين احلركــة مشــفوعة بالصــوت مــن خــالل ســياقية       ــاً، فصــارت تع متام
توزعت ألفاظ الصمت والنطق وهكذا ،)يدعو(عل الكالم وتآلفها مع الف

  جغرافية صوتية وحركـة دورانيـة تبادلـت فيهـا املواقـع فجـاءت مبعنـى        
  .لطيف لتداعي األفكار اليت أثارهتا موسيقية النص

  

 
منط تعبري يعتمد التوازن الصوتي الذي (ف بالسجع وهو أو ما عر

يـتالزم ـ غالباـــ مــع التـوازي الــداليل مـن حيــث كـان منوطــاً بنهايــة         
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الفواصــل الــيت متثــل الســكتة الطبيعيــة الدالليــة   األداء اللغــوي       
حـروف متشـاكلة     ( بأهنا ، وقد عرف القدامى الفاصلة)٦٧()عموماً

، وأشار عبدالقاهر اجلرجـاني  )٦٨()عانياملقاطع توجب حسن إفهام امل
إىل أن إرسال املعاني على سجيتها وتركها تطلب األلفـاظ فإهنـا لـن    

إمنا ستكون   أهبى حللـها، و  حالـة   ، تورد ما يستكره من سجع
من املتكلم وسينفر منه  التكلف هلا فإن ذلك سيكون عقوقاً للمعنى

  .)٦٩(السمع ومتجه األذواق

، سكتة خفيفـة بـني كلمـات   (و التمفصل هو لة ألفاصوبذلك فإن ا
، أو مقاطع   حدث كالمي يقصد الداللة على مكان انتهاء لفظـة مـا  

، وهــذا يعــين أن الفاصــلة قــد تكــون    )٧٠()وبدايــة آخــر، أو مقطــع مــا
هناية فقرة أو   أثناء اجلملة   حالة ترادف ألفاظ تنتهي حبرف واحـد  

السـكتة احلرجـة الـيت ال يكـاد     (يسـمى  ميثل فيها نوتـة موسـيقية أو مـا    
مبــا جيعلــه يــبين تصــوراته علــى أســاس أن هنــاك   )٧١()حيــس هبــا الســامع

  .وحدة وجودية بني األلفاظ اليت تكون املعنى
و  قطعة البن املقفـع حتـدث فيهـا عـن صـحبة امللـوك وطبيعـة هـذه         

الذي يصحب امللـك   الصحبة حيث أنه يلغي فيها كل ما يتعلق بكيان
  :فيقول، ح هذا الصاحب جزء من مقتنيات امللك وحاجاتهليصب
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تبدأ القطعة خبطابية يشري إليها حـرف الكـاف الـذي ميثلـه حـرف      

ويــاً ذا الــذي ميثــل بتشــكيله الصــوتي رمــزاً أن )صــحبتك( الكـاف   
داللة ومعنى يستند إىل واقع حمسوس وميتاز بقيمة مجالية ،حيـث  

، كعنـــد، نفســـك( أن ابـــن املقفـــع قـــد جعـــل الكـــاف   األلفـــاظ 
نقطـة ارتكـاز لقـرع نـاقوس     مبثابـة  ) أطلعـوك ، سـرك ، هواك، خالفك

وإن كـان هنـاك مـن يعـرتض علـى      ، اخلطر احملدق بصاحب السلطان
إال أن ،   أن من آداب صحبة امللوك إلغاء الذات فكرة ابن املقفع

ابن املقفع يبدو يل يتحدث عـن مجهوريـة مثاليـة أو عـن سـلطان ال      
فـإن احلـروف ليسـت    ، لـه ،وعلـى أيـة حـال    يتصوره إال العقـالء أمثا 

إمنـا هـي نـاموس    ، جمرد جرس تضربه األلسـن فيخـرج منـه صـوت    
حياتي يقوم على مغزى نفسـي عميـق يعكـس شـعوراً دفينـاً يسـيطر       

ميكـن أن يكـون نابعـاً عـن     ، على الـروح وخيـرج علـى شـكل دفعـات     
، جتربــة شــعورية أكثــر مــن أن يكــون جمــرد اســتقراء لواقــع اللفظــة   

ذا عرفنا أن النص انتقل بعد ذلك من حالة اخلطاب املباشر خاصة إ
أي احلديث عن الغائب الذي جاء جبمـل  ، إىل اخلطاب غري املباشر

النص من رتابة اخلطابيـة املباشـرة إىل جـو موسـيقي      إلخراجقصرية 
  :  قوله)هم( آخر تنتهي فيه تلك اجلمل بضمري اجلمع الغائب


 

أســى نفســياً عميقــاً وبعــداً   الشــقة بــني  ) هــم( حيمــل الضــمري
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، فبينما اهلاء تأتي من آخـر احللـق  ، احلرفني اللذين يكونان الضمري
أال حيكي هذا األسى النفسي والبعد ، إذا بامليم تلتصق فيها الشفتان

نتيجـة كـون    كاني عمق املأساة الـيت كـان يعـاني منـها ابـن املقفـع      امل
أية فظاعة من تلك الفظاعة اليت تلغي فيها  !؟حياته مملوكة لآلخرين

ذاتك وفكرك وعقلك ونفسـك وجتعلـها ملكـاً مشـاعاً لسـراق الكلمـة       
  :واضح أيضاً   قوله املعنى هذاالرغيف والنفس البشرية املهذبة، و


 

وقد أحدث حـرف الـواو قيمـة تنظيميـة ذات وظيفـة عضـوية         
  .أداء الفكرة والعاطفة والتطابق   هناية اجلملتني

  ثم يعود إىل الضمري الغائب   مجلتني متطابقتني مها 
 

مسـتوى نغميـاً حيمـل       ينشـئ وقد تسـاوت أطرافهمـا   تقابـل    
أثناءه معنى هتكمياً ساخراً من عمـق املأسـاة الـيت وقـع حتـت ثقلـها       
ــراء       ــن املقفــع نفســه أو مــن هــم علــى شــاكلته   صــحبتهم لألم اب

ــرون       ألن هــؤالء ظــل ا   األرض وامللــوك والســالطني؛ ـ كمــا ي
ــى مــن يصــحبهم أن    أنفســهم ـ      يفعــل كــل شــيء مــن أجــل    وعل
ــك مــن الســخرية املــرة مــا ال حيصــى؛ ألن    ، إرضــائهم ألــيس   ذل

طبيعة الكالم   بنيته العميقة تشـي بسـلوك اجتمـاعي بغـيض إىل     
األسـاس الـذي حيقـق للفاصـلة األفقيـة      (ألن  ؛النفس البشرية السوية

ذلك أهنا تأتي نتاجـاً أو حتـوالً دالليـاً     كينونتها هو التوقف الصوتي،
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مبـا جيعـل الـنص قائمـاً بفكرتـه       )٧٣()إما رجعياً أو تنبيهياً أو غري ذلك
  .بعيداً عن التملق اللفظي املعيب

  :و  قوله


 
مقابلة لبداية اجلملـتني وهنايتـهما باإلضـافة إىل تسـاوي فقراهتمـا      

إال أن التقابـل الصـوتي    قابـل داليل، يرافـق ذلـك ت  ، ع بـين   ترصي
حيث يبدأ حرف ، لصياغات األلفاظ هو الذي أدى إىل تقابل داليل

وتنتهي اجلملتان ، وبتقارب من حر  الواو والالمامليم من الشفتني 
حبرف اهلمزة وهو من األصوات الشديدة اليت تستلزم إخراج اهلواء 

العنصـر اجلـوهري لـيس    (على أساس أن من اجلوف حمدثة صوتاً، 
ــق بالتفاصــيل العضــوية      هــو الصــوت   نفســه كشــيء منعــزل متعل

إمنــا هــو الصــوت مــن حيــث متيــزه عــن جمموعــة        ، لنطقــه ولفظــه 
ــها   ــه   تشــكيل أنظمت إســهامه ؛ ألن )٧٤()األصــوات األخــرى ودخول

تحــدد   النســق الصــوتي لأللفــاظ والتشــكيل الــداليل هلــا بســبيل  ي
ليس الـنظم  ( ، ويعين هذا أنكرة املراد إيصاهلا إىل املتلقيفتأدية ال

بــل هــو جــزء ال ، عنصــراً مســتقال يضــاف مــن اخلــارج إىل احملتــوى 
وهكذا تتفاعل بنية املنطـوق مـع بنيـة     )٧٥()يتجزأ من مسلسل الداللة

ــاعي     ــيم إيق ــدلول فيتحــول النســيج الصــوتي إىل تنغ ــى حــد  ، امل عل
ولذلك فان التصور املوضوعي للنسق  ،)٧٦(مايتحول البناء إىل حركة

قدر مـن التوافـق بـني الداللـة      الصوتي الذي يشيع   النص لتحقيق
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ــن   هــو مرت، يقــاعواإل ــة لل ــة والتأثريي ص   كــز يقــوم بالوظيفــة اجلمالي
  .الوقت عينه

كس هــو ىل الشــاهد وبــالعإن عمليــة نقــل اخلطــاب مــن الغائــب إ
إذ أن ابـن املقفـع يـراوح    ، نيكية اخلطابقائم على االلتفات   ميكا

مساهـا ريفـاتري   ، ظـواهر أسـلوبية    هذه القطعـة مـن خـالل تضـافر     
، وهـــذا )٧٧(جـــراء واعإجـــراء أســلوبي نســـتطيع وصـــفه بأنــه إ   هنــا بأ
ذ ووفـق تقريريـة عاليـة؛ إ    جراء الواعي يبدو انه يسري خبط مرسوماإل

من هنا كاجلمر خيرجها ل اىل مجل ترادفية ال توصف إال بأانه ينتق
  :فهو يقول عن هؤالء امللوك والسالطني، بني طيات روحه







 
شعورية عقليـة مل يكـن    سيمفونية بأهناميكن تسمية هذه اجلمل 

كــان يتحــدث عــن جتربــة  إمنــافيهــا ابــن املقفــع مــداهنا وال جمــامال، 
ــب مو    فاصــيلها،عاشــها بكــل ت  ــان لضــمري الغائ ــد ك ــاء  صــوالًفق بت

شـيء   أشبهفهي وان كان فيها من داللة ، املخاطب التئام ذو مغزى
ويعــود    ،أمــره حـرية مــن    وكأنــهحبـديث مــن كــان يكلـم نفســه   

   .املخاطبة اردة إىلالفقرات اليت تليها 
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ادفة كان المتداد الـواو املهمـوس الـذي يشـي       هذه اجلمل املرت
لـة واضـحة   التعـبري عـن مكنونــات     دال ملبـاأل بتـوتر داخلـي ممـزوج    

  الوقــت الــذي يســتطيع القــارئ الفطــن أن خيــرج بنتيجــة  ، الــنفس
مفادها أن هذه احلسرات والتأوهات اليت تكتنزها األلفـاظ الـواردة     

ردة فعل غاضبة حاول ابن املقفع كتمهـا إال أنـه مل    يإمنا ه النص،
ــه  بــل وقــع حتــت ضــغط احلالــة النفســية ا  ، يســتطع لــيت مل تســمح ل

بني األمراء حتى انتـهى  بالتخلص من تلك السرية احلياتية البغيضة 
ىل هذه النتيجة اليت حيـذر فيهـا أشـد التحـذير ويـدعو إىل      به األمر إ

   . االبتعاد عن أهل السلطان
  

 
لـيس خافيـاً أن ابـن املقفــع قـد اعتمـد علــى مـن سـبقه   نســج        

  :هوقد أشار إىل ذلك بقول، هأفكار
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أنه يسرق أفكار اآلخرين؛ ألن كل نص هو نسيج وهذا ال يعين 
فكل نص ـ الذي هـو تنـاص    . قتباسات واملرجعيات واألصداءمن اال

مع نصوص أخرى ـ ينتمي إىل التناص وهذا جيب أن ال خيتلط مع  
فالبحــث عــن مصــادر الــنص أو تــأثريه هــي حماولــة  ، أصــول الــنص

فاالقتباسات اليت يتكـون منـها الـنص    ، لتحقيق أسطورة بنوة النص
ســـات دون عالمـــات فهـــي اقتبا، جمهولـــة املصـــدر ولكنـــها مقـــروءة

  .)٧٩(تنصيص
ــد متامــاً؛ ألن        ــة   نســيج الــنص اجلدي ــين أهنــا مغيب ــا ال يع كم

ــف جوليــا كرســتيفا لــه هــو    النقــل لتعــبريات ( التنــاص حســب تعري
وهو عينـة تركيبيـة جتمـع    )....حتويل(أو )اقتطاع( سابقة أو متزامنة وهو

. )٨٠()لتنظيم نصي معطى بـالتعبري املتضـمن فيـه أو الـذي حييـل إليـه      
ين أن يتضمن نص أدبي مـا نصـاً أو أفكـاراً    يع هوهو   أبسط صور

سابقة عليه عن طريق االقتباس أو التضـمني أو التلمـيح أو اإلشـارة    
حبيث تندمج هذه ، أو ما شابه ذلك من املقروء الثقا  لدى الكاتب

النصوص أو األفكار مع النص األصـلي وتنـدغم فيـه ليتشـكل نـص      
ــإن التنــاص  .)٨١(جديــد واحــد متكامــل  ينــدرج   ( وبوضــوح أكثــر ف

وهـو نـص   ) عمـل الـنص  (إشكالية اإلنتاجيـة النصـية الـيت تتبلـور لــ     
  .)٨٢()منتج

إن العمل األدبي تتم والدته عرب أعمال فنية سابقة مما جيعل لغـة  
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ــكل مـــن جمموعـــة اســـتدعاءات خـــارج الـــنص يـــتم    التنـــاص تتشـ
على أن ال يفهـم  اندماجها وفق شروط بنيوية خاضعة للنص اجلديد 

جمرد االنعكاس البسيط أو التعبري عن ، من عملية االستدعاء هذه
  .نصوص موجودة من قبل

إن إبداع الكاتـب ـ وإن مل يـتم انطالقـاً مـن شـيء معطـى ـ فإنـه          
هـذا يعـين أن الـنص املـدمج     و، شيئاً مل يكـن موجـوداً  ، ئماًيبدع دا

ع مبهم وعجيب ؛ ألن التناص ليس جمرد جتميخيضع لعملية حتويلية
ــأثريات ــل واســتيعاب لعــدد مــن النصــوص      ، للت ــا هــو عمــل حتوي إمن

  .)٨٣(اخلاضعة لنص مركزي حيافظ على سيادة املعنى
إن الكتابة هي عمليـة معقـدة لصـهر وإذابـة خمتلـف النصـوص       

ممـا يعـين أن الكاتـب قـد جيعـل الكلمـة       ، املدجمة مع النص اجلديد
اً داللياً أوالً ينبثق عن الـنص  توجيه، املقحمة تأخذ توجيهاً مزدوجاً

يــ   األصــل، ــاً دالليــاً ثان ــن الصــيغة واملظهــر     اً يوتوجيه ســتمد أفقــه م
ــتج    ــج فيهمــا وهبمــا ممــا ين ــذين أدم ــدين الل ــة  عــن هــذه  اجلدي احلمول

داخلية؛ ألن الكلمات الغرييـة الـيت    حوارية، الداللية لنفي الكلمة
موقفنـا اجلديـد   يتشرب هبا كالمنـا ينبغـي أن حتمـل فهمنـا اجلديـد و     

  .)٨٤(مبعنى أن تصبح مزدوجة الصوت
يشكل مع الـنص الـذي تضـمنه     إن النص املستحدث ـ تناصياً ـ  

؛ ألن درجـة التـأثري املتبـادل    ولـيس تواصـال ميكانيكيـاً    كيماوياًمزجياً 
عـــن طريـــق احلـــوار بـــني النصـــني تكـــون كـــبرية هلـــذا تعـــد عمليـــة   
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هنـا ال ينبغـي النظـر     مـن ، االستيعاب والتحويل ميزة عمل التناص
ــة   ، إىل لغــة العمــل بوصــفها لغــة تواصــل فحســب     ــا بوصــفها لغ إمن

منفتحـة علـى مراجـع خـارج ـ نصـية مبـا فيهـا مـن نصـوص            إنتاجيـة 
  .أدبية وفكرية وممارسات أيديولوجية ودينية وغريها

ويرى ميشيل فوكو أن الكتابة أو النص ميـر بـثالث مراحـل تتفاعـل     
لـيس ســوى لعبـة، لعبــة   ( فاخلطـاب  إنتاجــه، معـاً إلثـراء الــنص وإعـادة   
تبـادل   الثالثـة،    ولعبـة ، ولعبة قراءة   الثانيـة ، كتابة   احلالة األوىل

ــادل،   ــراءة وهــذا التب ــداً إال     ، وهــذه الق ــة ال تســتعمل أب وهــذه الكتاب
؛ ألن التنــــاص ذو قيمــــة فعالـــة كيفمــــا كــــان املرجــــع  )٨٥()العالمـــات 

ه؛ إذ أن الداللة الوظيفية هلـذه النصـوص   األيديولوجي الذي يستند إلي
يتم إنتاجها على وفق إنتاجية جديـدة تأخـذ   ، املعاد إنتاجها داخل نص

  .سياق الفكري الذي يهيمن على النصداللتها من ال
فهـو يــرى أن  ، وعمليـة اإلنتاجيـة النصــية أشـار إليهــا ابـن املقفــع    

الكاتب أو املبدع لـيس أكثـر مـن صـاحب فصـوص أو صـائغ وجـد        
فصوصاً من الياقوت وغريه فنظمه قالئد وأكاليـل ووضـع كـل فـص     

أو كالنحلة اليت جتمع الرحيـق الطيـب فتصـنع منـه شـراباً      ، موضعه
، إال أنـه حـذر مـن أن يقـع الكاتـب   حبائـل       )٨٦(فيه شـفاء للنـاس  

على  إطالعهالعجب حني يقول كالماً مستحسناً؛ ألنه جاء به من 
  .نتاج من سبقه

يــرى أن ال ضــري علــى املــتكلم أو الكاتــب إذا  مــن جهــة أخــرى 
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  أخذ كالماً عن غريه فليس هذا بقادح   إمكاناته األدبية؛ ألن


 
 على معرفة نتاج من سبق ومتثلـه كذلك فإن إحياء العقل يتوقف 

لكـي يكـون    يستوحي منه ما يرشح من أفكار ذات فائـدة ؛ بشكل 
صورة حية ناطقة تضيف روحاً جديـدة تسـتمد طاقتـها اخلالقـة مـن      

  .عمق تراثها الفكري

´  M  ومن اقتباسات ابن املقفع   رسالة الصحابة قوله تعاىل

  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸   ¶  µ
   ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô          Û L)و  الرسالة  ،)٨٨
M  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ìاليتيمة قوله تعاىل 

×  ÖL)٨٩(.  
  :ومن أمثلة التناص قوله


 
الظفــر ) (ع(قــول لإلمــام علــي بــن أبــي طالــب  مــأخوذ مــن  وهــو
، وقـال  )٩١()والـرأي بتحصـني األسـرار    ،واحلزم بإجالـة الـرأي  ، باحلزم

  :ابن املقفع
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دت نصــاً هــذه الكلمــات   اجلــزء اخلــاص   و  هنــج البالغــة ور

  .)٩٣(بقصار الكلمات
  :قال ابن املقفع








 

فسـاعة ينـاجي فيهـا    ، للمـؤمن ثـالث سـاعات   (و  هنج البالغة 
سـاعة خيلـي فيهـا بـني نفسـه ولـذهتا       و ،وساعة يرم فيها معاشـه ، ربه

: ولـيس للعاقـل أن يكـون شاخصـاً إال   ثـالث     ، فيما حيـل وجيمـل  
  .)٩٥()أو لذة   غري حمرم ، أو خطوة   معاد مرمة ملعاش،

  :قال ابن املقفع


 

ويعيــد الفكــرة ذاهتــا   قالــب ،   صـفة الصــحاب غــري الثقــات 
  آخر 
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الناس تغبطه على ما ، السلطان كراكب األسد(و  هنج البالغة 
  .)٩٨()وهو أدرى مبا هو فيه، هو فيه

  :قال ابن املقفع
 

  .)١٠٠() طاعة ملخلوق   معصية اخلالقال(و  هنج البالغة 
  :قال ابن املقفع

 

واللئــيم إذا ، احــذروا صــولة الكــريم إذا جــاع(و  هنـج البالغــة  
  .)١٠٢()شبع

  :قال ابن املقفع

 

وصـرب عمـا   ، صرب على ما تكره: الصرب صربان:  هنج البالغةو 
  )١٠٤()حتب

  :قال ابن املقفع
 

وال ينفــع ، مطبــوع ومســموع ، العلــم علمــان : (و  هنــج البالغــة
  )١٠٦()املسموع إذا مل يكن املطبوع
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  :قال ابن املقفع
 




 
،  فلتات لسانههر  ما أضمر أحد شيئاً إال ظ(:و  هنج البالغة
  )١٠٨()وصفحات وجهه
  :قال ابن املقفع :رسالة الصديق
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ــك ، اقتباســاته وتضــميناتهأغلــب مل يوفــق ابــن املقفــع    خاصــة تل

؛ ألنه تعامـل مـع   )ع(طالب أبيأخذها من خطب اإلمام علي بن  يتال
ــاه حر   ــذياً إي ــه حمت ــنص الســابق ل ــاً حبــرف  ال ــاطي  ف ال علــى مظنــة التع

ــنص   ،الفكــري ــض املواضــع الــيت شــوهت ال ــذلك كــان  ، إال   بع ول
مل حيـد ومل يتخـل عنـه وجتلـت سـيطرته      ، النص السـابق مثـاالً لالحـق   

  .عليه بكل مفاصله
إن تصوير الواقع   ذاته وفق غائية نفعيـة بقيمـة مجاليـة مطلقـة     

ال يكون رد شرط أن ليه يعكس رؤية الكاتب هلذا الواقع ورد فعله ع
فهـم  لبل على أسـاس ا  ،انفعالياً قائماً على التعصب الفكري الفعل

ملتغريات الواقع ومعاجلـة األوضـاع بشـكل عقالنـي يتـوخى       الصحيح
ــة   اإلشــارة إىل أفكــار اآلخــرين   ــإن  ، الدق ــه ف ــد  (وعلي ــاص يع التن

أمــا ، عشــوائياً عنــدما تغيــب فيــه اإلحــاالت إىل مظــان االقتباســات  
لذي ينطوي على إحـاالت صـرحية فيعـد تناصـاً موجبـاً؛ ألنـه يـدفع        ا

  .)١١١()ويوجهه حنو مظان االقتباسات والنصوص املضمنة القارئ
إن ابـن املقفـع   اقتباســاته وتضـميناته هلـذه اآليــات واألقـوال ينــهج      

وقــد  هنجــاً حجاجيــاً مبــا تضــفيه علــى نصوصــه مــن منطقيــة وبرهــان،   
يـاً  بوصـفه ميثـل عمقـاً فكر   ، لبالغة   أغلبهاهنج اجاءت اقتباساته من 

علـى أسـاس خـربة حكمتـها التجـارب       ميقـو ، ودينياً وسياسياً وأخالقياً
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متثــل القــرآن عقــل اإلمــام الــذي مــن مســتمدة عمقهــا ، وأغناهــا الفكــر
الكريم والسنة النبوية   سلوكه احلياتي اليومي فجاء متطابقاً مع الرؤية 

  .ن مع اإلنسان فضال عن عالقة اإلنسان بربهالكونية   عالقة اإلنسا
ن سـواه  ولعل نظرة فاحصة لنصوص ابن املقفع اليت اعتمدها عـ 

ممن سبقه من الكتاب واملفكرين وحماولته حماكاة بعض النصـوص  
  هنج البالغـة مـن حيـث تركيبـها السـياقي   الكـالم أو إضـافته        

التــأثر إمنــا ميثــل عمــق ، بعــض الفقــرات   ســياق بعــض النصــوص 
ميثل نظرة ، من جانب، ومن جانب آخر، الذي وقع حتته ابن املقفع

ابن املقفع إىل حركية العالقة الفردية واجلماعية وكيف تكون،وهـذا  
ميثل لديه حلماً أفالطونياً   بناء مدينة فاضلة تقـوم العالقـات فيهـا    

  .على أساس االنسجام اإلنساني، بغية حتقيق جمتمع عادل
إىل  )١١٢(  هذا املبحث اليت ذكرناها  األدب الصغريإشارته   إن

أن من أخذ عن السابقني بالقول الصائب والصاحلني واحلكمـاء بأنـه   
، إمنا تدل علـى عمـق تـأثره واقتفائـه أثـر مـن       قد بلغ الغاية   األدب
وعلـى العاقـل ـ     ( فمثال من اقتباسـاته   قولـه   سبقه   هذا الباب،

ال يشــغله شــغل عــن أربــع     نفســه ـ أن        مــامل يكــن مغلوبــاً علــى   
جنده قد وضع ساعات أربع بينما   الـنص الـذي سـبقه    ..) ..ساعات

  هنــج البالغــة هنــاك إشــارة إىل ثــالث ســاعات، وكأنــه يشــري إىل  
ولعــل ، أمهيــة استشــارة اإلخــوان واالســتفادة مــن آرائهــم وخــربهتم 

اقتباسـه   و  ورؤيتـه للواقـع،   ثقافـة عصـر ابـن املقفـع     إىليشـري  ذلك 
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جنـده قـد   ) وعلـم لتذكيـة العقـل   ، علم للمنـافع  العلم علمان،(بقوله 
ر   النص امل العلـم علمـان،  ( أخوذ من هنج البالغة الـذي يقـول  غي 
؛ ألن   )وال ينفـع املســموع إذا مل يكـن املطبــوع  ، مطبـوع ومســموع 

بينمـا   نـص هنـج البالغـة جنـد       ختصيصه اقتصار على نوع العلم،
أوسع وفيه حتديد ملاهية العلم ولـيس  النص يتحدث عنه  اال الذي

و  نص آخر قصر ابـن  ، مبا جيعله منفتحاً باجتاه األفق الواسع لنوعه
املقفع   اقتباسه بالغيـاً وهـو قولـه عـن احلالـة الـيت تنتـاب اإلنسـان         

فبينما خيتزل نص هنج ، الذي خيفي شيئاً وخياف من أن يظهر عليه
ــةالبالغــة الفكــرة بكلمــ  إال أن ابــن املقفــع يضــطر إىل أن  ، ات قليل

اته ـ كمــا     أن اقتباســ وهــذا يعــين، يبســط الفكــرة   ســطور عديــدة
؛ ألن الـنص  أشرنا مـن قبـل ـ كانـت غـري موفقـة   غالـب األحيـان        

إمنا ميثـل خالصـة   ، مبا أنه خيتزل الفكرة   كلمات قليلة املسبوق به
املفهـوم الـديين املقـرتن     جتربة حياتية خالطتها رؤية دينيـة تعمقـت    

بـالوجود الـواقعي الــذي تعامـل مــع األشـياء بوصــفها حقـائق جمــردة      
ــة الــيت تعطــي بعــداً غــري واقعــي       بعيــداً عــن جمــازات اللغــة املتهدل

ومبا يضفي عليها نوعاً مـن امليوعـة غـري املنضـبطة الـيت ال      ، لألشياء
اإلنسـاني  ميكن التعامل معها باملفهوم األخالقي الذي يرقى بالسلوك 

  .إىل أعلى املستويات   الفعل احلقيقي ارد
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
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وهــذه التكوينــات تتحــدد مبوجبــها ، لكــل نــص تكويناتــه اخلاصــة
ومــن تكوينــات الــنص يتشــكل الرتكيــب، ، تيــة للــنصالفاعليــة الذا

ــة     ــق العالقــات القائمــة بــني أركــان اجلمل ــأتي عــن طري أي ، وهــذا ي
السيما مـا يتعلـق بقضـية    ، العالقات اليت تربط املفردات مع بعضها

  .اإلسناد وركنيه املسند واملسند إليه بكافة أوضاعهما النحوية
ــتج عــن طريقهــا تكو      ينــات الــنص  هــذه العالقــات هــي الــيت تن

اليت بدورها تنتج دالالت متباينـة أو متعانقـة تـودع داخـل     ، املختلفة
، والرتكيـب  بوصفه خملوقـاً لـه جسـد وروح   ، لنصالبنية العميقة ل

وهـذه تتولـد منـه وتسـتمد     ، ما هـو إال إحـدى وسـائل إنتـاج الداللـة     
الرتكيـب  (وعليه فـإن  املتآزرة، ارتباطاته  وجودها وكيفيتها ومداها من

؛ ألنه إمنا وضع من أجلها وألجلها )١()افتقد الداللة افتقد قيمته متى
  .وأن صياغاته جاءت لتوصيلها

أو ، ولـذلك فهـو عمليـة ذهنيـة تتولـد عـن طريـق مرجعيـة لفظيـة         
يتكـون مـنكم كـبري مـن األلفـاظ الـيت       ، لفظي   ذهن املبدع خزين
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زين وأن ذلك يتم مبراجعة اخلـ ، تتآلف من أجل التعبري عن فكرة ما
الذهين الختيار مـا يالئـم الفكـرة ويعـرب عنـها بالطريقـة الـيت جتعلـها         
مقنعة للمتلقي وحتمل    طياهتا وجهـاً مجاليـاً حيببـها إىل القـارئ     

  .بغية العمل على حتفيز ذهنيته من أجل التفاعل اإلجيابي
ــار  ، وال غــرو أن األفكــار تتولــد أوالً  ــأتي بعــدها مرحلــة االختي وت

جناز الرتكيب الذي تكون فا، ألدبي املكتسب واملقننيصقلها الذوق ا
جمريات أمناطه أو تكويناته خاضعة ملا يضعه علم النحـو مـن قواعـد    
وقيود ترسم طريق التعبري عن الفكـرة ـ احملـور الـذي تقـوم عليـه كـل        

ــنظم،  لــيس (وكمــا قــال عبــدالقاهر اجلرجــاني   هياكــل الكــالم أو ال
ذي يقتضيه علم النحو وتعمـل  النظم إال أن تضع كالمك الوضع ال

وتعرف مناهجـه الـيت هنجـت فـال تزيـغ عنـها       ، على قوانينه وأصوله
  .)٢()وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها

وختتلف األساليب وطرائق التعبري واإليصال باختالف النظم ،ألن 
لكل مبدع قدرته على إيصـال أفكـاره بأشـكال وطـرق متنوعـة بتنـوع       

  .ضع الكالمالنظم وو
فإن اخلاصية اللغوية ميكن أن تثري   نفـس  ، وعلى هذا األساس

املتلقي انفعاالت متعددة تبعـاً للسـياق الـذي جـاءت فيـه وينـتج عـن        
 ،)٣(أن االنفعـال نفسـه ميكـن إثارتـه بوسـائل أسـلوبية متعـددة       ، ذلك

  .وكل هذا يتحدد مبوجب قوانني النحو
ه وسـيلة  مجاليـة بوصـف  إن النحو حينما يدخل   تركيب قيمة 
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ملتكلم وميثل آلية التنظيم الكالمي لدى ا ،من وسائل التعبري اللغوي
ميكن بوسـاطتها معرفـة متـى يتقـدم مـا      يت ال. أو املتحدث أو الكاتب

مكانية فهـم  بناء على إ، تأخر منهاتقدم من األلفاظ ومتى يتأخر ما 
، ملعنـى قنع من وراء التقـديم والتـأخري مـن أجـل وضـوح ا     السبب امل

ــه الــنفس مــن عواطــف     وهــو حتمــاً س  يســهم   تقــديم مــا جتــيش ب
ممـا يـدعو   ، فرتتبط القاعدة النحوية هبذه العواطف، ومعايري خمتلفة

وكيفيـة اسـتثمار هـذه    ، إىل تشكيل القاعدة الرئيسة   نظم السياق
أي استثمارها اسـتثماراً  ، القوانني النحوية   اإلشارة إىل الدالالت

بل ، قواعد وقواننيال يعين االعتناء هبا من حيث هي ذا وه، داللياً
لـوظيفي ؛  النحو ا طلق عليهكن أن يميأو ما ، ألهنا تعنى بالوظائفية

ألن اجلملــة   هــذه احلالــة ســتخرج مــن القــانون النحــوي الصــرف    
ــة      ــه الصــورة الفني ــذي سيســهم   تقويت ــارد إىل فضــاء اجلمــال ال الب

وهذا ميثل نوعاً من اخلروج ، ملة حنوياًواخليال باالعتماد على قوة اجل
  .)٤(عن اللغة النفعية إىل اللغة اإلبداعية

ومــن خــالل فهمنــا للواجــب الــذي تؤديــه  ، اء علــى مــا تقــدم يــو
ص خيـرج  الـيت جتعـل الـن    اجلملة املركبة باالستناد إىل قوانني النحـو 

ــييب إىل   ،مـــن النفعيـــة إىل اإلبداعيـــة  ميكـــن توزيـــع املســـتوى الرتكـ
  :حث اآلتيةاملبا
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ــة    ، إن معرفتنــا التصــورية لــيس بالفعــل جــزء مــن معرفتنــا اللغوي

،   طريقـة فهمنـا للغـة وطريقـة اسـتعماهلا     لكنها هلـا األثـر الكـبري و   
ــوظيفي للغــة   ــف ال ــا إذا عــدنا إىل التعري ــذي يقــول   ألنن  اللغــة إن(ال

فـة التصـورية   ، وحـني نسـتعمل املعر  )٥()تستخدم للتعبري عـن األفكـار  
نكون قد جتاوزنا نطاق الشكل اللغوي للجملة   ، لتفسري مجلة ما

تقييمها وتفسريها على أساس من مصداقية األفكار الـيت تعـرب عنـها    
، ي املوقف الذي حتـدث فيـه  فوالطريقة اليت تستعمل هبا ف، اجلملة

سـواء أكـان هــذا املوقـف أدبيــاً صـرفاً أم أنـه حيمــل   طياتـه مغــزى       
  .اجتماعياً أو سياسياً أو غري ذلكاً حجاجي

إن أهم ما مييز الكلمة   اللغة العربية أهنا تـأتي حاملـة ملـا يـدل     
هلـا حريـة    يهيـئ علـى قيمتـها النحويـة ويظهـر حركتـها اإلعرابيـة ممـا        

، وألجلـه جنـد ظـاهرة    )٦(ومرونة   االنتقال بني أبعاد السياق اللغـوي 
أصبحت بؤرة ملباحـث األسـلوب   التقديم والتأخري تتسع كثرياً حتى 

  .)٧(اليت يدور حوهلا الرتكيب
حنرافـاً أو مـيال عـن    لذلك يعد اخلروج عن أنظمة اللغة وأعرافها ا

وأوضـح جـان   . )٨(املثايل إىل مسـتواها األدبـي أو الفـين   مستوى اللغة 
وقـد عـدها احنرافـاً عـن     ، كوهني أن اللغة الشعرية غـري اللغـة املألوفـة   

  .قوانينهأنظمة الكالم و
بــاب (ونــرى أن عبــدالقاهر اجلرجــاني يصــف التقــديم والتــأخري بأنــه  
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 ال يـزال يفـرت  ، بعيـد الغايـة  ، واسع التصرف ،كثري الفوائد جم احملاسن
، وال تـزال تـرى منـه مـا يروقـك      لك عن بديعة ويفضي بك إىل لطيفـة 

ثـم تنظـر فتجـد بسـبب أن راقـك ولطـف       ، مسعه ويلطف لديك موقعه
  .)٩()مكان فيه شيء وحول اللفظ من مكان إىلر ظهعندك أن قد 

إذا عرفنا أن ، وهذا يعين ان التقديم والتأخري جزء من األسلوب
، وال أحسـب ذلـك بعيـداً عـن     )١٠(األسلوب احنراف عن قاعدة معينة

املظهر اجلمايل الذي يبـدو عليـه الـنص مبـا ميثلـه مـن طاقـات إحيائيـة         
ع جمـاالً للتنـافر   نظـم األفكـار     تتعالق مع الرتتيب اللفظي مبا ال يـد 

تصـبح ذات طـابع مجـايل تـأثريي     ( ألهنـا بـذلك   ، وجعلـها متسـاوقة  
  .)١١()إىل جانب طبيعتها املعنوية والعالقية

حيـث أن هـذه   ، إن هذا املنظور يبعدنا بالتأكيد عن شكلية اللغة
تبقى خارجاً عن وظيفة اللغة اليت حتدثنا عنـها آنفـاً ؛ ألن    الشكلية
ة اللغة ـ وإن كانت ذات مظهـر هـام   اللغـة ـ إال أهنـا تعـين        شكلي

  أبعادهــا أن هــذه الصــياغة مجلــة مفيــدة   اللغــة الفالنيــة أوالً،   
بينما وظيفية اللغة تتجاوز أفقيتها إىل عموديتها مما جيعلـها غوصـاً     

عقـــد مـــن األصـــوات مـــع    (؛ ألن اجلملـــة هـــي  )١٢(أعمـــاق الفكـــر 
الشــكل الرئيســي هــو فهــم الطريقــة الــيت (إن فــ ولــذلك ،)١٣()املعنــى

؛ألن النحـو هـو جمموعـة القواعـد     )١٤()ترتبط هبـا األصـوات واملعـاني   
  .)١٥(اليت تصف الطريقة اليت هبا يرتبط عامل الصوت بعامل املعنى

ــن      ــال عـ ــون فضـ ــه البالغيـ ــأخري تناولـ ــديم والتـ ــإن التقـ ــذلك فـ ولـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

وقــد ، قــوةمــن حيــث أنــه يضــفي علــى الكــالم حســناً و، النحــويني
تقـديم والتـأخري   األسـلوب    عـاب اجلرجـاني علـى منكـري فائـدة ال     

أن يـدعي  ، ومن سبيل من جيعل التقديم وتـرك التقـديم سـواء   (فقال
باب من األبواب الـيت  (، وهو عنده)١٦()أنه كذلك   عموم األحوال

  .)١٧()تظهر هبا مزية الكالم ويعلو هبا أسلوب على أسلوب
  :لتأخري عند ابن املقفعومن أمثلة التقديم وا

  

 
ولكـل  ، فـإن لكـل خملـوق حاجـة    ، أمابعـد ( جند ذلـك   قولـه  

قـدم شـبه   ،   هـذه اجلمـل   ،)١٨(...)ولكل غايـة سـبيال  ، حاجة غاية
 )لكـل غايـة  ، لكـل حاجـة  ، اجلـار واـرور ـ لكـل خملـوق     (اجلملة 

، حاجــة( امسهــاعلــى إال أنــه تقــدم ) إن(لـــ اًوكــل منــها ميثــل خــرب
إىل املعرفـة التصـورية    اًوفـق الـنظم النحويـة، ولـو عـدن     ) سبيل، غاية

د  ركـز  اليت حتدثنا عنها   بداية هذا املبحث، وفتشنا عن الـذي قـ  
، لوجدنا أن غائية اخللق مركـوزة   هـذه     ذاكرة الالوعي البشرية

ــذاكرة، وهــذه الغائيــة   ردكفــ، هــي بقــدر تعلقهــا مبصــلحة الفــرد  ، ال
 ثانياً،، أوالً، وينتمي إىل النوع الذي هو جزء منه ،ينتمي إىل ذاته

أخرها ابن املقفع كي تتواءم مـع املفهـوم الكـوني    ) حاجة( فإن لفظة
، إذ أهنــا ارتــبط إليـه الغائيــة   اخللـق   تــومئالـذي   لوجـود اإلنســان 

ممــا يعــين أوليتــه وتابعيتــها لــه بنــاء علــى   ، وجودهــا بوجــود املخلــوق 
بوجـــود  ) احلاجـــة( فـــارتبط وجـــود ، ت مصـــلحة وجـــوده مقتضـــيا
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ــبط وجــود ، )املخلــوق( ــم ارت ــوق(ث ــة(بوجــود ) املخل ، وانتقــل )الغاي
  عمليـة مـرتبط بعضـها    ، النص ليحدد هلذه الغاية السـبيل مطلقـاً  

مـن حيـث    فـراد النـوع اإلنسـاني   نسـجام بـني أ  ومبـا حيقـق اال  ، ببعض
  .ىل نوع واحد،كوهنم ينتمون إأهنم يسعون   الطريق ذاته 

فإن الوصول إىل الغايات البد له مـن سـبيل يسـلكه    ، وبناء عليه
، ألن هذه الفقرات مطلقة األحكام أياً كان هذا املخلوق؛، املخلوق
إال أن جــو اإلطــالق ، ن مضــموهنا يشــري إىل اخللــق العاقــل وإن كــا

ــذي يتلمســه  لكــن االســتمرار   قــراءة  ، القــارئ فيهــا ظــاهر وهــو ال
  .لنا أن املقصود هو اإلنسان ليس إالالنص يكشف 
جمموعــة مــن األنســاق الفنيــة  (وإن كــان   تركيبــه ، إن الــنص

ــارة     ،)١٩()مرتبطــة بانتظــام  إال أن هــذا االنتظــام مل يكــن بغــرض اإلث
ــط  إمنــا كــان نابعــاً عــن تصــاميم عقليــة ذات   ، الفنيــة أو اجلماليــة فق

بل كانـت  ، عالئق متآلفة نسجت وفق منظور غري تعسفي أو قسري
نامجة عن اختيارات متاحة تستطيع خلقها طاقات اإلبداع واالبتكار 

  .الذاتي   نفوس البشر
  : قال ابن املقفع


 

مل (وتقـدمت مجلـة   ) نصـيباً ) (إن(لقد بعدت الشقة على اسـم  
حيـث   ، ، باإلضـافة إىل تقـديم خربهـا   على امسها) يه آفةتدخل عل

ــة مرتبطــة خبــرب    ــة حالي ــة املتقدم ــا   )لكــل امــرئ (إن أن اجلمل ، أم
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) لـه (شبه اجلملة اجلار واـرور  ) إن(اجلملة األخرى فقد تقدم خرب 
  .)مثناً(على امسها) به من الدنيا(وجاءت بعده مجلة 

ضـرباً مـن العنايـة    (باإلضافة إىل كونه إن هذا التقديم والتأخري، 
ملا ، ، فهو لوال املعنى الذي ال يستقر إال هبذا السبيل)٢١()واالهتمام

ومجيع ما ذكرت ( ينبئنا مبا يعنيه سيبويه بقوله وهذا، كان ذا فائدة
ــأخري    ــن التقـــديم والتـ ــك مـ ــي جيـــد    ، لـ ــاء واالســـتقرار عربـ واإللغـ

، العربية وأوضاعها اللغويـة  ، أي أن ذلك مما استقرت عليه)٢٢()كثري
ومل يكـن ذلـك مـن قبيـل العالئــق العرضـية أو املنحرفـة الـيت تنشــأ        

راز مـواطن اجلمـال التـأثريي    وإمنا لتعزيزهـا وإبـ  ، لغرض اإليقاع باللغة
 بغية التأثري   املتلقي؛ ألننا نعرف أن اللغات ـ والعربية منهاــ  ، فيها

ال تتــورع عــن ، س للمشــاعرمبثابــة احملــرك األســا الــيت تعتمــد املعنــى
استخدام  األلفاظ   التقديم والتأخري بكل ما حتمـل تلـك األلفـاظ    

  . من قابلية تأثريية
  

 
، يــراد التعــبري عنــها تتنــوع الصــياغة اللغويــة بتنــوع األفكــار الــيت  

؛ )٢٣()اجلملة العربية ال تتميز حبتمية   ترتيب أجزائها(ولذلك فإن 
ألن التقـــديم والتـــأخري يضـــفي علـــى اجلملـــة معنـــى ال ســـبيل إىل  

أو يكــون طريقـه متعرجــاً يــذهب بسـالكه بعيــداً عــن   ، الوصـول إليــه 
  :قال ابن املقفع ، فيما لو مل حيصل تقديم وتأخري، املراد
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إذا جاء الرتكيب على وجه ال حيتمل معه وجهاً آخر قـد حيتـاج   

ــه    ــك مــن حق ــه الصــواب ، معــه أو يشــكل   أن ذل إىل فكــر ، وأن
، فإن ذلك يؤكد بشكل واضح امتـداد جـذور الصـياغة إىل    )٢٥(وروية

باإلضافة إىل أنه يشكل بعداً إدراكياً باملكونات السابقة ، ذات املبدع
ــياغةجلزئيـــات ا ــتوى   ، لصـ ــف املسـ ــذلك إدراك خـــالق يكثـ ــو كـ وهـ

وبذلك ، يصنع ا، كدليل على احرتاز املبدع ووعيه مباجلمايل للتعبري
مل ) الـوالة (وهـو خـرب علـى املبتـدأ    ) أحـق (فإن تقديم اسم التفضـيل  

يكن أليق به أن يأتي نظم الكالم على وجه آخر غـري الوجـه الـذي    
إىل املعنـى املـراد الـذي لـو      ؛ ألن فيـه مـن التوكيـد واإلشـارة    هجاء ب

الوالة أحق من احرتسـت  (تدأ وعاد إىل مكانه األول وقلت تقدم املب
مـن املعلـوم إىل   ) يظـن (الحتجت إىل أن تغري طبيعة الفعل ...) .منه

ــاء  ، أو جعلـــه مـــن األفعـــال اخلمســـة ، اهـــول ــذهب هبـ ــذلك يـ وبـ
دم ـ فضال  أو ما يعرب عنه باملستوى اجلمايل للتعبريـ كما تق، الكالم

عن أن هناك ملمحاً آخر هو مجلة التعليل اليت وردت بعـد املبتـدأ   
املؤخر؛ ألهنا تصبح من الكـالم املرتهـل الـذي ال يسـتوجب الـذكر      

  . تلك القيمة اجلمالية   الداللة وتفتقد
  :قال ابن املقفع


 

، هــذه اجلمــل وردت   معــرض احلــديث عــن احلكمــة ووصــفها 
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وقد بدأت باإلشارة إىل ما   ذلك من أمهية الكالم الـذي سـيأتي   
وليعلم أهنا هي وليس غريهـا ألمهيتـها، وكـذلك    ،   صفة احلكمة
أي تغيري   النظام الرتكييب للجملة يرتتـب عليـه   (ملنع الشك؛ ألن 
، )٢٧()داللة وانتقاهلـا مـن مسـتوى إىل مسـتوى آخـر     بالضرورة تغري ال

وبذلك فإن التقديم والتأخري   نسق الكالم إمنا يكـون لنقـل املعنـى    
اجلرجــاني أن   عبــدالقاهر وقــد أدرك  ، مــن حالــة إىل حالــة أخــرى    

سياقات التقـديم والتـأخري تقـوم علـى عنصـرين مهمـني   الصـياغة        
  أن كـل أطـراف الكـالم     ، ويتمثـل الثابـت  )٢٨(هي الثابت واملـتغري 

ــض أطــراف    ، موجــودة مــع متعلقاهتــا  أمــا املــتغري فيمثلــه حركــة بع
الكالم من مكان إىل آخر اكتسبته من طبيعة النظام اللغـوي الـذي   
ال تلتزم فيه اللغة حبتمية ترتيب أجزائها ـ كمـا تقـدم ـ وذلـك ينـتج       

مـن  املعنـى ال يبـدو عليـه أي تغـري     أن جديدة بـالرغم مـن    حالةعنه 
  .جراء مناقلة األلفاظ أو أطراف الكالم

ــة       ــاً وغاي ــإن ختصــيص احلكمــة كوهنــا للفيلســوف مطلب وهكــذا ف
يتبع ذلك أهنـا تثقـف   ، وهي مفتوحة أبواهبا لكي يلج إليها، مبتغاة

، وهـذا يعـين أهنـا خمصصـة هلـم وهبــم     ، حمبيهـا وتشـرف طالبيهـا   
  .ألهنا تعين اخلري كله
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ــام      ــع االهتمـ ــه موضـ ــل   كونـ ــديم الفاعـ ــارات تقـ ــح اعتبـ تتوضـ

  قـول  ) إحدى(على الفاعل ) أخاك( إذ تقدم املفعول به، والعناية
  :ابن املقفع


 
قـي وجهـاً آخـر هــو    جهـة السـامع أو املتل   وهـذا يعـين أن هلـا مـن    

استنهاض اهلمة عند املخاطب؛ ألن التقديم للمفعول به هنا القصد 
إثارة مشاعره لكون  منه بيان احلال والتأثري النفسي على املتلقي بغية

املفعول به هو موضع االهتمام الذي يريد النص اإلشارة إليـه، كمـا   
ألنـه  أن تقدميه يدل على االختصاص به دون غريه من قبل الفعـل؛  

إذا جــاء وفــق الرتتيــب لــدى النحــاة كــان   غــري موضــع االهتمــام،  
يستوجب مـن القائـل أو الكاتـب التقـديم      كذلك فإن ترتيب الكالم

والتأخري لوجـود متعلقـات مـن أطـراف الكـالم بالفاعـل ولعـدم قطـع         
ــأخري    ، الصــلة بينــها كــان البــد مــن تقــديم بعــض هــذه األطــراف وت
  .بعضها اآلخر

قولـه   أثنـاء   ، يم املفعـول بـه علـى الفاعـل أيضـاً     ومن أمثلة تقـد 
حديثه عن بيدبا الفيلسـوف وتأليفـه الكتـاب الـذي طلبـه منـه امللـك        

  :دبشليم
 

كـان ميكـن   ،   هذه الكلمات الثالث الـيت كونـت هـذه اجلملـة    
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البن املقفع أن يأتي هبا دون تقديم أو تأخري وهذا ال يضرمن حيـث  
ــبري   الرت ــايل للتع ــة   ذاتــه   ، تيــب النحــوي اجلم ــيس غاي إن ، وهــو ل

التقديم احلاصل   هذه اجلملة وفق غائية الكالم نفسـه وهـو معنـى    
وليس الفاعـل  ، لغاية هذا العم، املفعول به) الكتاب(عملي؛ ألن 

الـذي  فهو جمـرد حامـل هلـذا العمـل الضـخم      ، هو الغاية) تلميذه(
فـالكالم متعلـق هبـدف العمـل ولـيس      قام به الفيلسـوف بيـدبا، إذن   

ــدبا هــداه    ــأليإىل بطبيعــة العمــل؛ ألن تفكــري بي ــاب ت ، ف هــذا الكت
وأمهيتـه تـأتي مـن كـون     ، تـاب ذا أمهيـة خاصـة   وبذلك أصـبح الك 

مؤلفــه الفيلســوف نفســه، أي أن هنــاك ســببني   التقــديم والتــأخري  
حيمــالن مســة منطقيــة، ومهــا األمهيــة الذاتيــة للكتــاب وتــأليف         

، أن هناك إشعاراً بأمهية العلم وقيمتـه ، ومبعنى آخر، لسوف لهالفي
  .يعد علة منطقية   التقديم والتأخريذاته وهذا حبد 

  
 

القائمة بني ملا كان الكالم يقوم   تكوينه على أساس العالقات 
أن يقـوم  (ىل قواعـد النحـو، الـذي مـن مهماتـه      املفردات باالسـتناد إ 

فئات اجلمل السليمة التكوين، وأن يسند لكل منها وصـفاً  بتحديد 
ــاً ــة    هيكلي ــها اجلملــة ولكيفي ، أي وصــفاً للوحــدات الــيت تتكــون من

، إذا )٣١()تشــكّلها، وكــذلك للعالقــات البنيويــة بــني اجلملــة وأختــها 
وهـي الصـورة النفسـية للتـأليف     ، عرفنا أن اجلملة هي مظهر الكالم

هــذه املــادة املخلوقــة   الطبيعــة إىل   إذ حييــل هبــا اإلنســان الطبيعــي
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ترى النفس هذه املادة املصورة وحتسها على ، معان تصورها   نفسه
حني قد ال يراها املتكلم الذي جعلها هدفاً أو غرضاً لكالمـه ولكنـه   

صـورة الكـالم   (هذه الصورة ميكن أن نسـميها بــ  ، بالكالم كأنه يراها
عبــارة عــن الفعــل (ة فهــي أمــا مــن وجهــة النظــر النحويــ ، )املتخيلــة

ومـا كـان مبنزلـة    ) زيـد قـائم  (خـربه كــ  أو املبتـدأ و ) قـام زيـد  (وفاعله كــ 
 أو هي كمـا عرفهـا الـدكتور مهـدي املخزومـي بقولـه      . )٣٢(..).مهاأحد

،   أية لغة من اللغات رة اللفظية الصغرى للكالم املفيدهي الصو(
ــة قــ      ــه أن صــورة ذهني ــتكلم ب ــذي يــبني امل د تآلفــت وهــي املركــب ال

ثــم هــي الوســيلة الــيت تنقــل مــا جــال   ذهــن   ، أجزاؤهــا   ذهنــه
، ممـا يعـين أن هنـاك تـدرجاً   عمليـة      )٣٣()املتكلم إىل ذهـن السـامع  

فهي أوالً صورة لفظية صغرى وتعين املرحلة األوىل ، تكوين اجلملة
  عملية تكوين اجلملة مـن خـالل مجـع شـتات األفكـار واأللفـاظ       

لة الثانية عن طريق عملية الرتكيب بني هذه األلفاظ وهتيئتها للمرح
ثم املرحلة الثالثة الـيت تشـهد   ، وفق املعاني املطلوبة من قبل املتكلم

جاهزية اجلملة وطرحها إىل املتلقي او السامع لنقل ما جيول   ذهن 
  .تنتظم عرب منظومة اجلمل املؤلفة ذهنياً ومعانٍمن أفكار  املتكلم

، فقد أصـبحت اجلملـة ذات صـورتني، األوىل   ، وبناء على ذلك
هـي الصـورة   ، هي اليت مسيناها الصورة املتخيلـة للكـالم، والثانيـة   

ــة  ــة    احملسوسـ ــورة اللفظيـ ــي بالصـ ــدكتور املخزومـ ــا الـ ــا مساهـ أو كمـ
الصـغرى للكـالم املفيـد ومــا يتبـع مـن جزئيــات جتـري علـى اجلملــة        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

  .لغرض إيصاهلا إىل املتلقي
، صــورة معنــى، اجلملــة بــوجهنيتصــبح ، وعلــى هــذا األســاس 

باإلضافة إىل أن أركان اجلملة العربيـة تتحـدد باملسـند    ، وصورة لفظ
فهما الركنان األساسيان   الكالم كاملبتدأ واخلرب، أو ، واملسند إليه

، أو الفعل والفاعل ونائبه ويلحق بالفعل اسم الفعل ما أصله كذلك
، والتمييـز والتوابـع  كاملفاعيـل واحلـال   ، وما عدا ذلـك يسـمى فضـلة   

بـل تكـون   ، وهذا ليس معناه أن الفضلة هي مما ميكن االستغناء عنه
  بعض األحيان واجبة الوجـود   اجلملـة ألن هبـا يـتم املعنـى،       

  .الوقت الذي رمبا يكون الكالم من غري فضلة
حنكم على مجلة ما بالطول أو القصـر، فـإن ذلـك خيضـع      ولكي

ألن الوحــدة  لعــدد الوحــدات الرتكيبيــة الــيت تتكــون منــها اجلملــة؛ 
وهـذه   ،)٣٤()كل قطعة تقوم بوظيفة أولية أو غري أولية(الرتكيبية هي 

وطـول اجلملـة وقصـرها متعلـق     ، القطع من جمموعها تتكون اجلملة
، حـدات الرتكيبيـة املكونـة للجملـة    ألنه هو الـذي حيـدد الو   باملعنى؛

منــها العطــف ، وهنــاك مقــاييس أو حــاالت تســهم   إطالــة اجلملــة  
عالقتـها ببـاقي القـول عالقـة تـرابط ذي      وهي وظيفة قطعة (والتابعية 
، ألن هناك رابطاً نسيجياً بني قطـع الـنص أو الكـالم    )٣٥()اجتاه واحد

كمـا    ، عنى بتمامـه أو القول يسري معها   االجتاه نفسه إلظهار امل
  :قول ابن املقفع
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ترى بعـض الدراسـات احلديثـة أن طـول اجلملـة يسـاوي حاصـل        
وهـذا جلملـة مـا    ، مجع الوحدات الرتكيبية اليت تتألف منها اجلملة

نظر إىل طـــول مجلــــة أخـــرى أو بــــالنظر إىل متوســــط   نســـيب بــــال 
، ولـذلك فـإن ابـن املقفـع مل يسـتطع أن يقتصـر   الـنص        )٣٧(الطول

ــتم إال هبــذه     ــها أو بعضــها ؛ ألن املعنــى ال ي الســابق علــى جــزء من
العالقـات الرابطـة بـني القطـع أو الوحـدات الـيت تكونـت منـها هــذه         

ــة لعطــف إىل التشــبيه  فهــو ينتقــل مــن النعــت إىل ا ، اجلملــة الطويل
وهـو يسـري     ، حتى خيلص إىل النتيجـة املتوخـاة مـن هـذا الكـالم     

سياق حجاجي معتمداً الرباهني الدالة على صـدق احلالـة املوصـوفة    
اليت جاءت   هناية الكالم بوصفها زبدة الفكرة الـيت قـدم هلـا مبـا     

  .جيعلها مستساغة ومقبولة ومقنعة   الوقت ذاته
  :قال ابن املقفع

 
   :وقال

  هذه اجلمل القصرية جند أن املعاني مكثفـة قـد حشـدت حشـداً     
وهـي تنطلـق صـوب إقامــة الـدليل الضـمين الــذي حتويـه املفـردات مــن        

ن حتمـل مـا حتمـل    كوينية شاءت هلا الذائقـة أ ق نظم تخالل تعالقها وف
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من حجاج لتنبيه املتلقـي إىل مـا حيـيط بـه مـن خطـر حمـدق ؛ ألهنـا         
تقــوم علــى الطـــرح املوضــوعي املؤســـس علــى عالقـــات حتليليــة غـــري      

  .)٤٠()النص هو الوسيط الذي نفهم عربه أنفسنا(مشوهة؛ ألن 
ــذهب     ــنص جبمــل قصــرية ذات صــياغات مقننــة ت وقــد ينــهمر ال

ذهب احلكمـة ضــمن خطـاب عــام جيـاري الواقــع وحيـاول تصــحيح     مـ 
الكلمات حتيل على كلمات أخرى   (مساره   حالة احنرافه؛ ألن 

، وإذا أخـذنا مثـاالً علـى ذلـك قـول ابـن       )٤١()دائرة املعجم الالهنائية
  : املقفع



 

جند أن هذا التتابع   اجلمل القصرية إمنا ينبئ عن قدرة لغوية تـبني  
قليلـة؛   قدرة الكاتب على حشد املعاني   مجل تقتصر على كلمـات 

بأنه كشف للتعيريات الـيت  )الكاتب(لى أسلوبألن حتديد زاوية النظر ع
ــ األغلفـة اللسـانية ـ بـدوافع داخليـة تتطلبـها          )التعـبري (تطـرأ علـى طرائـق   

  .)٤٣(الرسالة أو احملتوى مبا يؤثر على طابع اخلطاب مجالياً
ن ابـن املقفـع   بعـض نصوصـه يسـتعمل      و  مكان آخر جند أ 

بإحلـاح شـديد حتـى تبلـغ اجلمـل بالعشـرات علـى        ) أفعل التفضيل(
  :وفق نسق حمدد يبدؤها بقوله
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  :ويكمل   مجلة تعليلية بقوله


 
ــراده ثــم يــبني ماهيــة اســتعماله ألفعــل التفضــيل مــن خــالل إ      ي

للصيغة على وفق استحقاقها مـن املفهـوم الـذي يتداولـه الـنص بـني       
   فقراته أو مجله



















 
وظيفــة للغـة حمتفـى هبــا لـذاهتا علـى حسـاب      ا(وهـذا يعـين أن   

لكـــن ذلـــك ال يعـــين إلغـــاء وظيفـــة  )٤٥()اخلطـــاب العـــادي املرجعيـــة
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  .)٤٦()مرجعيته هي قيمة حقيقته ونشدانه بلوغ الواقع(اخلطاب؛ ألن 
املالئمـة مرتبطـة جـدلياً باإلسـقاط املميـز      (ين لنـا أن  إن ذلك يعـ 
، وهـذه املالئمـة او املطابقـة يقـوم هبـا الـنص حلالـة        )٤٧()لألثر األدبي

القــارئ مكونــة صــلة الوصــل الــيت ميكــن أن تقــوم مقــام احملــرض    
  .ف املنشوددعملية بلوغ اهل

  
  

 
ذات بناء حيرص منشؤه على متاسكه (اجلملة  من املهم أن تكون

ال أن ، من أجل أن يكـون املـراد واضـحاً لـدى املتلقـي      )٤٨()ومجاله
، غــري واضــحة الصــياغة مبهمــة ، بنــاءتكــون هــذه اجلملــة معقــدة ال 

 األول، : قسـمني والتعقيد   اجلملة ـ كما أرى ـ ميكـن تقسـيمه إىل    
ان على وعي كامـل مـن   فاملقصود ما ك، غري مقصود: والثاني، مقصود

فــيمكن ، قبـل كاتــب الـنص لغايــة يريــدها   نفسـه وأمــا غـري املقصــود    
فهمـه ملعجميـة   إرجاعه إىل ضعف األدوات اليت حبوزة الكاتب أو عدم 

وعــدم قدرتــه علــى اإلمســاك بناصــية اللغــة ممــا ، اللغــة الــيت يكتــب هبــا
  .جيعله خاضعاً ملماحكات اللغة   أساليبها النحوية والصرفية

ولدى ابن املقفع نرى أن التعقيد   مجلته كان مقصوداً بنـاء علـى   
معطياتـه الفكريــة الـيت يعرضــها   نصوصـه ووفــق قـراءة حتليليــة نصــية     

  :وبالنتيجة أسلوبية تتناول البناء العام ـ شكال ومضموناً ـ فهو يقول
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إن هذه اجلملة فيهـا التـواء ودمـج كـثري بسـبب أن اإلحـاالت         
األلفاظ قد تعلقت بعضها بـبعض مـن خـالل املعنـى الـذي يريـد أن       
يعرب عنه ابن املقفع حبيث سحبه تعقيد الفكرة اليت تداولتها األلفاظ 

وهذا املعنى هو الذي أراده الـدكتور  ، ىل تعقيد الرتكيبفيما بينها إ
  :طه حسني ـ كما نرى ـ   تعليقه على كتابة ابن املقفع، بقوله




 

ريد التعبري عنها من خالل اجلمل املرتابطة فيما بينها بنسيجها وي
الفكري الذي ميثل حلمتـها األساسـية أهـداف الكاتـب وتطلعاتـه مـن       

  .بثه ملا يريد   نصوصه عرب شبكة اجلمل املركبة
إن قصدية الكاتب   الرتاكيب اجلملية حمكومـة بكونـه يكتـب    

األمـر الـذي جيعلـه    ، رهـا   أمور ختـص الدولـة وسياسـتها وتـدبري أمو    
يتحــرى الطــرق التعبرييــة الــيت ختــدم الفكــرة املنســوجة حتــت البنــاء   

  .اهلرمي للجمل
إن انتقـاده للممارسـات الــيت كـان يقــوم هبـا كــثري مـن رجــاالت      

كان ميثل مدعاة ألن جيعلـه يتخـذ سـبيل    .الدولة وعلى أعلى املناصب
وليس ، كاً غامضاًالتعمية والغموض   التعبري مما جيعل املعنى مرتب

كما ذهب الدكتور طه حسني إىل أن ابن املقفع مل يكـن أكثـر مـن    
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  .)٥١(مستشرق حيسن اللغتني العربية والفارسية
إن فهم اجلملة املعقـدة يتطلـب مـن القـارئ الوقـوف طـويال أمـام        
ــة معنــى معــني والــيت ربطــت      ــة لتأدي صــف الكلمــات املرصــوفة بدق

باإلضـاءة  فهمهـا االسـتعانة   طلب وكذلك يت، بعالقات منطقية صرفة
أو الفجــوات املضــاءة بــني التعــبريات املعتمــة ملعرفــة املعنــى   النصــية

  .املقصود الذي يرمي إليه النص
خــذ نصــاً آخــر مــن رســالة الصــحابة البــن املقفــع ليــدلنا علــى  لنأ

، صدق مـا ذهبنـا إليـه مـن أن التعقيـد كـان مقصـوداً لـدى الكاتـب         
فة العباسي املنصور ،  القضاء واألحكام فيقول   رسالته إىل اخللي

داعياً إيـاه إىل توحيـد القضـاء بـني النـاس مـن جهـة األحكـام الـيت          
وهـذا األمـر يشـري إىل أن آنـذاك كـان مـن       ، تصدر مـن قبـل القضـاة   

تعددية املذاهب الفقهية ما جعـل كاتبـاً متنـوراً كـابن املقفـع أن ينبـه       
ــدعاة إ   ــفها مـ ــألة بوصـ ــذه املسـ ــاكم إىل هـ ــتت احلـ ــة والتشـ ، ىل الفرقـ

، واالستعاضة عنها بقضاء واحد ورأي واحد يصدر من قبل اخلليفة
ة ينبـئ عـن عـدم اكـرتاث ابـن املقفـع حبريـ       ولعل   هذا املسار شيئاً 

رأياً القضاء من جهة احلكم الفقهي وهي دعوة رمبا حتمل   طياهتا 
مـن   حيجر على القضاء واملـذاهب والـدعوة إىل مـذهب وقضـاء ينشـأ     

وهــي رمبــا مــن جهــة  ، اً للنــاسداخــل البيــت العباســي ويكــون عامــ 
أخــرى تشــري إىل منــهج لتوحيــد اتمــع الــذي رأى فيــه ابــن املقفــع  

  :، فيقول   رسالته على أساس املذهبيةبني طبقات اتمع رذماً شت
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حتدث ابن املقفع   هذا النص عن دعوتـه غلـى توحيـد أحكـام     

وعـدم  ، القضاء، ألن ذلك سـيكون سـبباً   عـدم الفرقـة واالنقسـام     
وأن تكــون األحكــام الــيت ستصــدر مــن     ، وجــود أحكــام مشوشــة  

ولكننا نلحظ أن هناك قطعاً   األفكـار  ، اخلليفة ملزمة للقضاة كافة
ــه تعقيــد   املعنــ وتعقيــداً   الرتكيــب نــ  كمــا أن تكــراره  ، ىتج عن

  بداية فقرتني متتاليتني مع عدم رابط لفظي بينهما ) لرجونا(لكلمة
يشري إىل أن هناك قطعاً   املعنى مما جيعل املتلقي معلقاً بني سـقف  
اللفظ وقاع املعنى العميق الذي يبدو أنه يسري   ظل بعيد عن رؤية 

ىل إمام آخر سيكون   إليت أشار فيها ثم مجلته األخرية ا، القارئ
وهذا يدفع القارئ واملتلقي بشكل عام إىل التساؤل عن ، آخر الدهر

وهل أن ابن املقفع كان يعتقد أو يرجـو أن يبقـى   ، ماهية هذا اإلمام
أو أنه يشري إىل إميانه بعقيدة   العباسيون إىل آخر الدهر   السلطة ؟
اها عنهم وجعل مـن التعميـة     أخرى مل يستطع إظهارها هلم فأخف

وحتى هـذا الـذي   ، النص سبباً للتخلص من إشكالية املساءلة عنها
سلكه ابن املقفـع مل حيمـه مـن سـيف املنصـور الـذي مل يسـتطع أن        
يطيق صوتاً يرفع يوجه إليه النقـد املـبطن فضـال عـن اإلميـان بعقيـدة       
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ابــن  أخــرى رمبــا استشــفها مــن خــالل اجلملــة األخــرية الــيت ذكرهــا 
  . املقفع   نصه

  
 

يقوم النص علـى االنتقـال بـني أسـاليب املختلفـة ؛ ألن إمكانيـة       
، إيصـال اخلطـاب ال حتـدد بأسـلوب واحـد بـل هـي عالقـة تواصـلية         

 فــالنص األدبــي   تركيبــه، تكامليـة بــني مكونــات الكــالم املختلفــة 
وهذا االنتظام إمنـا   ،)٥٣()جمموعة من األنساق الفنية مرتبطة بانتظام(

هو قـائم علـى قـوانني حنويـة متسـك بـه خوفـاً مـن أن يقـع   مهـاوي           
فـإذا مـا كـان هنـاك خـرق لتلـك       ، الزلل الكالمية اليت تربك املعنى

ممــا جيعــل الســياق مضــطرباً ، القواعــد فإنــه ســيؤدي إىل هــدم النســق
  .وهذا يؤدي بدوره إىل ضياع املعنى املطلوب

اجلمليــة الــيت نراهــا عنــد ابــن املقفــع   ولـذلك فــإن الرتاكمــات  
انتقاالته بني أساليب الكالم،جتعل املتلقي ينتقل معه حيثما شاء مما 
يدل على اإلمساك بأدواته الكتابية بشكل مقنع  وهـو يسـلك بقارئـه    

ومن اجلملة املعرتضة برهاناً ، طرقاً إقناعية مقيماً من العلة دليال مرة
  :أكثر األساليب استعماالً لديه هي ونرى أن، أو حجة مرة أخرى

  
 

يرتكز أسلوب االعرتاض على وجود اجلملـة املعرتضـة   حشـو    
  : ففي قوله النص اليت البد هلا من فعل داخل النص،
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هتكميـاً ينفـي    فهو   مجلـة االعـرتاض ينحـو منحـى حجاجيـاً     

بـــأهنم إجيادهـــا بعـــض الكتّـــاب حـــول أنفســـهم  اهلالــة الـــيت حيـــاول 
اإلبــداع  بــاملعنى الـذين يســلبهم مسـة   مبـدعون، وهـم ليســوا كـذلك   

وبـذلك  ،  أن هناك من سبقهم   هـذا امليـدان  إمنا ليشري إىل، مطلقاً
الصـائغ الـذي وجـد أحجـاراً مثينـة فـألّف بينـها ونظمهـا قالئـد          فهم ك

  .مجيلة وأسورة وقالئد رائعة تزهو هبا املعاصم واألعناق
ومن اجلملة االعرتاضية ما يذهب به إىل التقريـع والتنكيـل كمـا    

  :  قوله


 
  هذا النص من إقامة احلجة على الفاعل كونه يرى الصحيح فال 
يفعله ويعلم باخلطأ فيبتغيه، وهو بذلك يثبت حقيقة إنسانية متثل وجهة 

وأن خمالفـة الواقـع   ، النظر الصحيحة اليت تنبين على رؤيـة صـحيحة  
برمتـها   املنظور إمنا تعد جرمية كـربى حبـق الوجـود اإلنسـاني ألن العمليـة     

ال أن يلـيب الفـرد   ، رمبـا جمموعـات بشـرية   وترتتب عليهـا مصـائر أفـراد    
  .مصلحته األنانية بعيداً عن مصلحة اموع

ومنها ما يسلك به سبيال إىل معنى العرض والتحضيض لإلفادة 
  :من احلسن واالبتعاد عن القبيح كما   قوله
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  اجلمل الثالث معنى آخر هو الوجه الذي يريده الكاتب وهو 
اً هـائال ألن عــدم         أن كـالم غـري العاقـل لـيس ذا فائــدة وإن كـان كمـ

ضئيلة  وان طلب الفضيلة مهما كانت، مساعه يعين تشريفاً لألذن
وأن مقاطعــة اإلخـــوان هــي اخلســـارة   ، فهــي أليــق بصـــاحب اللــب   

وقد تطول اجلملة االعرتاضية أو تقصر حسب مـا يقتضـيه    الكربى،
  :قول ابن املقفع، فمن اجلمل االعرتاضية الطويلة نسبياً، املقام






 

دوى ثبــات تولــت اجلملــة االعرتاضــيةإقامة الــدليل علــى عــدم جــ
ــني       ــي بـ ــن يقضـ ــذهن ؛ ألن مـ ــور الـ ــة وحضـ ــور البينـ ــة وظهـ احلجـ

كما أن احلـق  ، إمنا هو عقل اادل وعدله، املتخاصمني ليس قاضياً
ــإن ، إمنــا جيــادل عــن احلــق بــاحلق  ، ال جيــادل عنــه بالباطــل  ــذلك ف ول

إال أن ، وإن كان فيه تقديم وتأخري أثـر علـى حركـة املعنـى    ، النص
ــدلنا علــى املغــزى مــن وراء   إعــادة تركيــب الكــالم   بطريقــة أخــرى ي

ذلك؛ ألن ابن املقفع إمنا كان يقصد عقل اادل ال عقل سواه وهذا 
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يعين أن الذي جيادل بالباطل عن احلق إمنا يفتح الباب علـى نفسـه،   
حيث أن النص يؤمن من خـالل صـياغته مسـلكاً حجاجيـاً يعتمـد      

  .قةاملنطق سبيال إلجياد قوة تأثري مجالية مطل
  

  

 
ــه خــرب        ــه ليؤكــد ب ــؤتى ب ــوع مــن اخلــرب ي مــن املعــروف أن القســم ن

، ولذلك فـإن هـذا التوكيـد حيمـل   طياتـه معنـى حجاجيـاً أو        )٥٨(آخر
م    م يريد إثبات ما يقول بوسـاطة املقسـغاية لغرض احملاججة؛ ألن املقس

جلـه مـن   إزالة ما علق   نفس املخاطب من شكوك وإماطة ما خا(به و
  .)٥٩()شبهات

  :قال ابن املقفع   رسالة الصحابة خماطباً اخلليفة املنصور العباسي





 
ــه عــن أهــل الشــام وحتريضــه       ــرض حديث ــنص   مع ورد هــذا ال

وتكـررت  ، وقـد ورد القسـم لتوكيـد اجلملـة الفعليـة     ، اخلليفة علـيهم 
بالرغم مـن أهنـا   احلالـة األوىل جـاءت     ، هذه اجلملة بصيغة اجلزم
جاءت اجلملـة األخـرى لتنفـي    ، ك   الفعلوهي حتمل معنى الش

الفعــل بالكامــل ممــا يضــفي قــوة حجاجيــة علــى القســم الــذي جــاء    
علماً أن الفكرة اليت يتحـدث عنـها ابـن    ، إليضاح الفكرة وتوكيدها
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حيث أن إشارته ، املقفع تقوم أساساً على حماربة الفساد واملفسدين
ألن ذلـك  ، وا بـه ىل ضرورة أخذهم باحلق مع يقينه أهنم لـن يؤخـذ  إ

ــذاهتم   ــزواهتم ومل ثــم ، ســيكون مــدعاة إىل أهنــم لــن ينغمســوا   ن
يقطــع بــاليقني مــرة أخــرى أن الــدائرة ســتكون علــيهم للخليفــة آخــر  

  .األمر
وقد تكرر القسم بالصيغة االمسية ذاهتا   كليلة ودمنة   باب 

  :إذ يقول على لسان الثور األسد والثور؛








 
، االستدراك واالستفهام، تضافر   هذا النص إىل جانب القسم

الغاية من ذلك   هذا النص الذي طال وتفرع هو املقـام احلجـاجي   
ــاً علــى        ــه بوســاطة القســم وهــو أن للصــاحب حقوق ــذي أراد إثبات ال

، ود اخلطــأ منــهأن ال يتســرع   حكمــه عليــه   حالــة ور، صـاحبه 
ألن ذلـك مـن أسـباب دوام     ،وأن جيد له العذر فيما يقوم بـه اجتاهـه  

ولعل قـول الشـاعر بشـار بـن بـرد   هـذا البـاب أوفـى           ، الصحبة
  :الغاية حينما يقول من قصيدة
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املوصـول   سـتعمال االسـم  با وقـد يـرد القسـم باإلشـارة إىل املعبـود     
التوكيـد وحسـم الشـك وإثبـات الـيقني وهـو       ، غاية ية ذلـك ) الذي(

ــذ بيـــدبا   . حجـــاج بـــال مواربـــة قـــال ابـــن املقفـــع علـــى لســـان تالميـ
  :الفيلسوف


 

، عقالئــي غايتــه إقامــة احلجــة جــاءت مجلــة القســم   ترتيــب  
وجاءت مجلة جـواب القسـم مبـدوءة بـالنفي لغـرض القضـاء علـى        

مسـتمداً مـن األلفـاظ    ، الشك وبلوغ الـيقني بطريـق احلجـاج العقلـي    
احملشودة ذات البعد العقلي واألخالقي قوة دافعة للفكـرة الـيت يريـد    

  .النص إيصاهلا إىل املتلقي
  

 
الشــرطي   الكــالم منطــاً تركيبيــاً قائمــاً علــى مــا   ميثــل األســلوب

وهـذه الطاقـة احلجاجيـة تبتغــي    ، حيويـه مـن طاقـة حجاجيـة   ذاتــه    
ومـن  ، احلقيقة وتقوم عليها ممـا يكسـب الـنص قـوة تعبرييـة   اللغـة      

  :ذلك قول ابن املقفع
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ــا       ــوم علــى االشــرتاطات الــيت ال جمــال فيه ــنص تق ــة ال إن بنائي
ــة؛ ألن       ــة اجتماعي ــايري أخالقي ــي مبع ــل هــي عمــل عقالن ــة ب للعاطف

كــون صــالح الصــاحل  مــن مصــاديقه الــيت تعطيــه قــوة الصــدق أن ي 
وأن يكون مسحاً ، ستوراً ال يظهر ما اطلع عليه من ذنوب اآلخرين

ــه إذا طلبــت منــه املشــورة   ــه  ، بنصــيحته جمتهــداً برأي   الوقــت ذات
يكون معرتفاً بالتقصري والعجز وأن مييط احليـاء عـن نفسـه إذا طلـب     

غـــري ) إذا(وقـــد اســـتعمل الـــنص اداة الشـــرط ، هـــو مشـــورة أحـــد
املقفــع   هنايــة الــنص إىل ضــرورة مــن      اجلازمــة، وقــد أملــح ابــن     

وهي أن اإلنسان جيب عليه ـ مهما بلغ من املعرفة  ، ضروريات احلياة
واجلاه والسلطة ـ أن يبـادر إىل املشـورة وأخـذ اآلراء احلصـيفة ؛ ألن      
هـذا السـلوك سـيكون حصـناً للفـرد مـن الوقـوع   مهـاوي الزلـل أو          

  .اخلطأ غري املقصود
ــى ط  ــوم علـ ــى يقـ ــي    إن املعنـ ــار أخالقـ ــق معيـ ــة وفـ ــة حجاجيـ اقـ

اجتماعي حيـدد الرؤيـة الواقعيـة   إطـار مـن األفكـار املهيمنـة علـى         
وقد جاءت اجلمل الشرطية   تراتبية معطوفة بعضها على ، اتمع

  .بعض من أجل تأدية املعنى املناط هبا
وميكن مالحظة الشيء نفسه   قول ابن املقفع   األدب الكبري 

  :ه حول صحبة السلطان فقالوهو حيدد رؤيت


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

بـدأ الـنص جبملـة الشـرط وأعقبــها جبملـة جـواب الشـرط ولكــن        
إىل ، النص حتول من اجلملة اخلربية اليت حتتمل الصـدق والكـذب  

ب األمر وانتهى إىل أسلوب النهي   عالقـة  اجلملة اإلنشائية بأسلو
ترتيبيــة حلفــظ املوازنــة   فكــرة الــنص وإجيــاد عمليــة معادلــة ؛ ألن   
االنشغال بصـحبة امللـوك يتطلـب موازنـة دقيقـة جتعـل فيهـا السـلطان         
نصب عينك   كل شيء، وتتكـرر عنـده اجلمـل الشـرطية بشـكل      

شـرط مـن قـوة    وهذا يرجع إىل ما يقـوم بـه أسـلوب ال   ، ملفت للنظر
وحجــاج وإثبــات ن تعــود إىل القصــد اإلرادي   اســتعمال وســائل    

أو ما ميكن أن نسميه املنطقية الرباغماتيـة الـيت يتـوافر عليهـا     ، اللغة
أسلوب الشرط  بوصفه أداة كالمية تضم   بنياهتا نقداً اجتماعيـاً  

وهــذا مــا جنــده   كــثري مــن نصــوص ابــن املقفــع الــيت   ، موضــوعياً
ومـن أمثلـة ذلـك    ، النقد املوجه إىل اتمـع بشـرائحه كافـة   أساسها 

  :قوله   رسالة الصحابة



 

 حالـة  يـبني وهـو   هـذا الـنص    ، أداة شـرط وتفصـيل  ) أما(تعد 
، منتقداً اخلليفة انتقاداً مبطناً بأسلوب جديل البطانة احمليطة باخلليفة

وهو هنج حجاجي غايته إبراز ، يقوم على بيان العلة وتوخي الربهان
اخلطأ وتشخيص الداء عن طريق املزاوجة والتضاد بوساطة الرتاكيب 

  .النحوية املرصوفة بطريقة عقالنية جافة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
تقـوم  ، إن العالقات اليت تقـوم بـني أمنـاط التعـبري وخـواص الكـالم      

ومن هذه الرتاكيب ، عادة على جمموعة الرتاكيب املكونة هلذا الكالم
أســلوب التعليــل؛ إذ ميثــل بنــاء حنويــاً ينــهج هنجــاً حجاجيــاً   ، اجلمليــة

براغماتيــاً ســواء أكــان علــى مســتوى الــنص املكتــوب أم علــى مســتوى  
ولذلك فهو حيمل   طياته معنـى باطنيـاً ميثـل الوجـه     ، هيالنص الشفا

البنية احلقيقيـة لألسـلوب تكـون مموهـة؛     (اآلخر ألسلوب التعليل؛ ألن 
، وأن الصــياغات )٦٦()ألن مــا تســمح بــه مــن إبــرازات يســتأثر باالهتمــام 

وهذا ، املتعانقة منضبطة ومتصلة   فقرات تتناظر فيها الصور الرتكيبية
  :فيقول، صف ابن املقفع ألخالق امللوك وما ال جيوز هلمما جنده   و














 
ــام منــها ثنائيــات      ــار ابــن املقفــع هــذه اخلصــال اخلمســة وأق لقــد اخت
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كوهنـا تبـدأ   تـنقض السـابقة، وقـد تنـاظرت اجلمـل ل     الالحقة ، متضادة
وذات بسـاطة أدائيـة وعالقـات مسـتقلة واضـحة؛ ألن       ،)لـيس (بالفعل 

، الكالم حمكوم بعلة التشخيص لتلك الرذائـل الـيت ال تليـق بالسـوقة    
فكيف تليق بامللوك؟ وبيان وجه انتفاء العلة   مجلة السبب اليت تبدأ 

الـذي يفيـد توكيـد املعنـى   بيـان السـبب       ) أن(باحلرف املشبه بالفعـل  
ــاح   ا، املوجـــب ــذه اخلصـــال مـــن   واإلحلـ الســـتطراد   توضـــيح  هلـ
  .إمنا هو متأت من إقامة الربهان وإعالن احلجة الدامغة، سيئات

إن بســاطة األداء   هــذه اجلمــل ال يعــين أهنــا تنتقــل   ترهــل   
بـل هـي   ، ممجوج حبيث ترتك غايتها احلجاجيـة   اسـتطراد تـركييب   

بـامللوك أن   فهو يبدأ بالغضب؛ ألنـه ال يليـق  ، ذات دالالت أخالقية
 .يغضبوا؛ ألهنم قادرون على ما سلطوا عليه وإنفاذ مجيع ما يرغبون

  .فلماذا الغضب
،   أقواهلم ومتجد أفعـاهلم  وملاذا الكذب؟ والرعية تصدق امللوك

كذلك البخل ، وليس باستطاعة أحد أن جيربهم على غري ما يريدون
ي ؛ ألهنــم مســلطون علــى األمــوال وهــ  عــذر للملــوك فيــه  لــيس مــن
ليس هلم أن يكونوا حقودين ؛ ألهنم   رفعة شاهنم عـن  ، بأيديهم

  .عامة الناس ال ينبغي هلم أن يكونوا كذلك
فمـن  ، فهو باإلضافة إىل كونه صـفة ذميمـة مهينـة   ، وأما احللف

العيب أن تصدر عن ملك ألسباب أوضحها   تفصيل تقبيحـي ال  
وهـذه األسـباب    ،ميكن للعاقل إال أن يبتعد عن هذه الصفة الذميمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

، إمنــا كــان انــة والعــي والتهمــة والعبــث بــالقول الــيت حصــرها   امله
  .القصد منها بيان تفاهة هؤالء امللوك الذين يتصفون هبذه الصفات

وتكرار مجلة النفي يأتيان  إن املفارقة اليت أشار إليها ابن املقفع،
تح كونه نصاً ينفـ ، لرتسيخ وتثبيت الدالالت اليت ينهض هبا النص

فقد ذكـر اجلـزء    وإن مل يذكرها ابن املقفع،، على كثري من الرذائل
كذلك فإن انفتاح النص على احلـاكمني   كـل زمـان    ، وأراد الكل

كان عاماً وإن كان يريد أشخاصاً معينني ) امللك(ومكان؛ ألن ذكره 
إال أنه كان يعين كل السالطني واحلكـام الـذين هـم علـى     ،   وقته

  .هذه الشاكلة
ــاء    إ ــه   دواويـــن اإلنشـ ــه وعملـ ــعة إطالعـ ــة الكاتـــب وسـ ن ثقافـ

اب وتعامله مع من كانوا رموز الدولة وصلته الوثيقة هبم كل ، والكتّ
ذلــك كــان لــه األثـــر البــارز   توجيــه اخلطـــاب غــري املباشــر هلـــم        
مستعمال فيه املنطق وإقامة احلجة إىل جانب الدالئل والرباهني اليت 

فكانـت هـذه اجلمـل متعانقـة مرتابطـة      ، آخر تفسر حيناً وتعلل حيناً
  .وهو يبسط الفكرة ويقيم احلجة ويصف العالج   أيسر سبيل

  

 
إن أســلوب القــص العــادي الــذي منارســه   حياتنــا اليوميــة مــن  
أساليب احلجاج اليت تقوم على البحث عن احلقيقة ؛ ألن اإلنسان 

ث عن حقيقة وجوديـة كـربى جيـد      سعيه الدائب املستمر هو باح
وإن مل يقصــده، ، وإن مل يكــن مســتقراً   ذهنــه ذلــك ، فيهــا ذاتــه
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ــه يبقــى باح  ــها لكن ــاً عن ــه ووجــوده علــى هــذه      ؛ث ــل حقيقت ألهنــا متث
وحنن   أحاديثنا اليومية حناول إشـباع األفكـار   أحاديثنـا    ، األرض

وحجـاج   اليومية بضرب األمثال لتقويتها وجعلها ذات منطقية أعلـى 
ومقبولة لدى اآلخر ـ املتلقي ـ حبيث اسـتعمل ابـن املقفـع        ، مربر

ضرب األمثال سعياً منه   إسباغ ، نصوصه ـ كليلة ودمنة ـ خاصة  
احلجاجية الرباغماتية على حكاياته؛ ألن البعد الرافض عرب تسلسل 
األفكار اليت هي عماد احلكايات قد خضع عند ابـن املقفـع ملنهجيـة    

صارمة داعمة لرتجيح كفة اإلنسان املغلـوب بـإزاء احلـاكم    حجاجية 
  .   اجلائر الغالب

ــة الربهــان حــول        إن التعامــل مــع النصــوص الــيت تســعى إلقام
هـي مبثابـة عمليـة    ، جدلية العالقـة الـيت تـنظم حيـاة الفـرد واتمـع      

فتصبح القراءة عمليـة تأويـل واعيـة بـذاهتا     ، جدل بني النص وقارئه
ـ بالنتيجة ـ علـى إعـادة تداوليـة لإلرسـالية األدبيـة،         وقادرة، وبالنص

، ولذلك فإن االستطراد احلكائي   كليلة ودمنة ميثل غاية حجاجية
ومن ذلك ما نراه   حمادثة الفيلسوف بيدبا مع تالميذه عندما أراد 

ورده عـن  ، مواجهة دبشليم امللك وإعادته إىل حظرية احلكـم العـادل  
ثل جماورة السبع والكلـب واحليـة والثـور،    فبدؤا بضرب م، الطغيان

وانتقلـوا بعـد ذلـك    ، وأن هذا السلوك هو إضـرار بـالنفس وغـدر هبـا    
إىل التشبيه براكب البحر الـذي إذا سـلم مـن املـوت فهـذا ال يعـين       

ىل حكايـة القنـربة   إوانتقلـوا بعـدها   ، خالصه مـن املخـاوف األخـرى   
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، حليلـــةفســـعت للخـــالص منـــه با، أفراخهـــاوالفيـــل وكيـــف قتـــل 
حتـى اسـتطاعت القضـاء    ، بالتحالف مع العقاعق والغربان والضفادع

عليه وقد قالت له 
     ــجام ــا أن االنس ــين لن هــذا يع

ــذاتي بــني الفهــم واملخيلــة هــو أســاس كــل خــربة       ، وأن هــذا )٦٩(ال
عطى اخلارجي القـائم علـى ربـط    االنسجام هو الذي حيدد مجالية امل

 وباملقابل نرى حماججة تالميذ بيدبا له   ضرب، السبب بالنتيجة
، وابتالع سم احلية، سباحة اإلنسان مع التمساح تغرير بالنفس مثل

حبيث يصلون إىل ذروة احلجـاج    ، والدخول على األسد   عرينه
  :قوهلم له



 

 يعـين عطفـاً بصـيغته    إن واو العطف وما تالها من وصـف امللـك ال  
، إمنا القصدية   ذلك أن امللك هو حبكم التمساح واحلية النحوية فقط

وهو مشرتك مع هؤالء ، قوة والغدر وعدم االكرتاثواألسد من حيث ال
وال ميكــن لرجــل أعــزل مثــل ،   مواصــفات التســلط والقهــر واخلديعــة

  .الفيلسوف بيدبا أن يواجهه بشكل مباشر   قصره وبني جنده
، دخول بيدبا علـى امللـك   وإذا سرنا مع ابن املقفع   استطراده عن

نـربة الـيت قضـت علـى الفيـل      ن هناك ربطاً بني موقف تلك القلوجدنا أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

وبني موقف بيدبا نفسه الذي استطاع بذكائه وحيلته أن يكون صـاحب  
  .جملس امللك بعد أن دخل عليه وحصل معه الذي حصل

إن هذا يعين لنـا أن املخيلـة الـيت تنطلـق مـن الواقـع الشـعيب          
حماولتها خلرق الواقع السلطوي مستفيدة من إمكاناهتـا الذاتيـة وفـق    

تستطيع أن حتقق ما تصبو ، ائم على التفكري املنطقي السليممنهج ق
  :وقد ضرب ابن املقفع لذلك مثال   قوله، إليه


 

إن الرتاكيب اجلملية اليت عربت عـن حجـاج بيـدبا مـع تالميـذه      
ــة ضــمنية       ــى حجاجي ــوم عل ــنص القصصــي تق ــة ال تفصــح أن بنائي
معقدة؛ ألن ضرب املثـل هـو مـن قبيـل الـربط اإلجرائـي بـني املثـل         

ضمن حبكة فكريـة غايتـها اإلشـارة إىل مـواطن اخللـل      ، واملمثل له
ل به وا ل لهوالقوة بني املمثَّ   .ملمثَّ

و  مثــل آخــر يســوقه ابــن املقفــع   حكايــة القــرد والغــيلم عــن   
وكيـف أن  ، الرجل الذي يطلـب احلاجـة فيظفـر هبـا ولكنـه يضـيعها      

ولكن حيلة القرد وذكاءه خلّصـاه  ، الغيلم يريد الغدر بصاحبه القرد
  .من غدر صاحبه الغيلم

، شـاخ تبدأ حكاية القرد باخلالص بضربه مثـل األسـد الـذي كـرب و    
وقد أصابه اجلرب فاسـتعان بـابن آوى   ، ومل يكن له القدرة على الصيد
  إال أنه قبل أن يأكله قال البن آوى، فجلب له محاراً هزيال فافرتسه
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ــذي اســتمده      ــه منطــق احلجــة الدامغــة واالســتدالل الســليم ال إن
ــودوروف       ــا يســميه ت ــن بنائيــة الرتكيــب أو كم ــنص م العالقــات (ال

االجتمـــاعي وحماولـــة    الـــنص معـــززاً بفكـــرة القهـــر )٧٣()اخلطـــرة
  .الضعيف   تعزيز كيانه خوف االهنيار

إن كل نوع أدبـي يقـدم درجـة اشـباعه ويعمـل حسـب       (وهكذا فـ
، ولذلك نرى )٧٤()كما أنه له إجراءه املناسب له، مستواه اخلاص به

أن ابن املقفع كان يدرك حقيقة العمـل الـذي يؤديـه ضـرب األمثـال      
  :فيقول


 
مما يعين أن املثل يعد مرتكزاً هاماً يقـوم عليـه احلجـاج ويسـتدل      

به املنطق؛ ألنـه خيتـزل جتـارب عميقـة سوسـيو ـ ثقافيـة أسـهمت           
بناء التفكري املنطقـي وأخضـعت كـثرياً مـن االهنيـارات االجتماعيـة       

ــة      ملنطــ ــه مــن تراكمــات فكري ــل مبــا حيوي ــذي ميارســه املث ق الرتمــيم ال
  .ملنطق هيبته وكرامتهامضغوطة   بضع كلمات يعيد إىل 
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يكشف اإلحصـاء الـذي هـو أداة مـن أدوات التحليـل األسـلوبي       

ولعل البنيـة الدالليـة الـيت    ، عن ماهية النصوص وطبيعتها املعجمية
نصوص كانت مسوغاً لذلك النفس احلجاجي؛ قامت عليها تلك ال

والصراع الذي تبدو ، ألهنا بنيت على الطبيعة الدرامية حلياة اتمع
  .فيه ثنائية التضاد الوجودي

ولذلك فإن الدراسة اإلحصـائية الـيت سـأقوم هبـا علـى نصـوص       
عبدا بن املقفع سـتكون لقيـاس نسـبة اجلملـة الفعليـة إىل اجلملـة       

ــة ــتم ، االمسي ــن غــري تعــيني أو      وي ذلــك بأخــذ نصــوص متفرقــة م
ف مـن مؤلفاتـه املعروفـة       ، ختصيص األدب (بواقع نص مـن كـل مؤلـَّ

الكبري ـ األدب الصغري ـ رسـالة الصـحابة ـ الرسـالة اليتيمـة ـ كليلـة        
  .واملوازنة إحصائياً بينها) ودمنة

البعد اإلحصائي   دراسة األسلوب هو من املعايري املوضـوعية  (إن 
ومتييـز الفـروق   ، سية الـيت ميكـن باسـتخدامها تشـخيص األسـاليب     األسا
ــها ــد ماهيــات األســلوب بشــكل      )٧٦()بين ــن ذلــك حتدي ، إذ أن الغايــة م

  .علمي بعيداً عن األحكام اليت ال ختضع للثوابت العلمية
إن اعتمـاد املقـاييس   املوازنـة األسـلوبية يقصـد هبـا ـ   أحـد          

حيث طغيان العاطفة أو املعارف جوانبهاـ التمييز بني النصوص من 
) بوزميـان (، وقد اعتمدت   هذه اإلحصـائية معادلـة   )٧٧(العقلية فيها

إال أن ذلـك مل  ، اليت تقضي بقياس قضايا احلدث وقضايا الوصف
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يكن واضحاً لكثري من الباحثني فقام بعضـهم بتبسـيطها إىل معادلـة    
بقيـاس نسـبة    بيد إنين سـأقوم ، )٧٨(قياس نسبة األفعال إىل الصفات

عــدد اجلمــل الفعليــة إىل عــدد اجلمــل االمسيــة ـ كمــا أشــرت ـ          
علمــاً أنــي اســتبعدت اجلمــل ذات الفعــل  ، للخــروج بنتــائج علميــة

واجلمل الفعلية اعتمـدت  ، الناقص وعددهتا ضمن اجلمل االمسية
. بغـض النظـر عـن أي شـيء آخـر     ، منها ذات الفعل التام املتصرف
  :عت للدراسة اإلحصائيةوفيما يأتي النصوص اليت خض

  :قال ابن املقفع   األدب الصغري








 
  :وقال   األدب الكبري







 
  :وقال   رسالة الصحابة
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  :ليتيمةوقال   الرسالة ا







 
  :وقال   كليلة ودمنة










 
ــق       ــة وف ــة إىل االمسي ــاس نســبة اجلمــل الفعلي ويكــون مؤشــر قي

  :تيفرضية بوزميان كاآل
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ــنص األول   األدب الصــغري فنجــد أن عــدد اجلمــل       ــدأ مــن ال نب

 )٦(ة مقابـل ثـالث عشـرة مجلـ    )١٣(الفعلية إىل اجلمل االمسيـة قـد بلـغ   
  :ست مجل امسية ووفق املعادلة السابقة يكون قياس النسبة كما يأتي

 
     

 
و  النص الثاني من األدب الكبري جند أن عـدد اجلمـل الفعليـة    

فيكــون ، ســبع مجـل امسيــة  )٧(اثــنيت عشــرة مجلـة مقابــل  )١٢(لـغ ب
  :قياس النسبة

 
             

 
ــدد اجلمــل       ــن رســالة الصــحابة جنــد أن ع ــأخوذ م ــنص امل و  ال

ة اثـــنيت عشـــرة مجلـــة فعليـــ )١٢(الفعليــة إىل اجلمـــل االمسيـــة بلـــغ 
  :فيكون مؤشر حساب الفرضية، مجل امسية) ٣(مقابل
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و  النص من الرسالة اليتيمـة جنـد أن عـدد اجلمـل الفعليـة إىل      
مخس مجل  )٥(ست مجل فعلية مقابل )٦(اجلمل االمسية قد بلغ
  :احلساب  امسية فيكون مؤشر

 
               

 
ــل اجلمــل        ــة ودمنــة جنــد أن عــدد اجلمــل الفعليــة مقاب و  كليل

، مجـل امسيـة   )٦(عشرين مجلـة فعليـة مقابـل    )٢٠(االمسية قد بلغ
  :فيكون مؤشر احلساب وفق الفرضية 

 
               

 
 

   
 

  

    
    

    
    

    
اه الـدكتور سـعد مصـلوح    هـذا التنـاقص         وحنن نتفق مع مـا مسـ

مـؤثرات  (بــ ، التدرجيي   النسبة   قياس اجلمل الفعلية إىل االمسيـة 
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ــمون ــا )٨٤()املضـ ــن أمههـ ــر (، ومـ ــنسوالعمـ ــث أن الكاتـــب  )اجلـ ، حيـ
تنخفض عنده نسبة اجلمل الفعلية وترتفع نسبة اجلمل االمسيـة كلمـا   

أي أهنـا تفيـدنا   ، إىل مرحلـة الكهولـة   )٨٥(جتاوز مرحلة الطفولة والشباب
ــه جــدول          ــا بين ــق م ــه علــى وف ــن املقفــع لكتب ــة اب ــاريخ كتاب ــد ت   حتدي

ول خنلــص إىل نتيجــة هــي أن ابــن ومــن نظــرة للجــد، القيـاس النســيب 
وهـذا واضـح مـن    ، املقفع قد كتب رسالة الصـحابة قبـل كتبـه األخـرى    

ــه        ــى املنصــور متصــوراً أن ــه   عــرض أفكــاره بشــكل مباشــر عل طريقت
  .سيلقى أذناً ألفكاره

وحينما مل جيد أذناً صاغية آلرائه ـ كمـا نـرى ـ جلـأ إىل الوصـايا       
نكـة   اعتمـاد اللغـة اإلشـارية     والتأليف بطريقـة تنبـئ عـن ح   العامة 

وأن ترمجته لكليلة ودمنـة بعـد كتابتـه رسـالة     ، اليت ترمي من بعيد
الصحابة جاءت ملعطيات رأى أهنا واجبة العرض من قبله ألن فيها 

  .احنرافاً عن الطريق املباشر   النقد
و  هنايــات أيامــه كتــب الرســالة ، ثــم جــاء األدب الصــغري والكــبري

وأحسب أن تسـمية الرسـالة   ، حديث عن الزمان وأحواله ة وفيهااليتيم
بـل إن ذلـك إشـعار بـأن لديـه إحسـاس مبـا بـدأ         ، اليتيمة مل تكـن عبثـاً  

حيــاك ضــده مــن قبــل الســلطة الــيت رأت فيــه صــوتاً يــوقظ كــثرياً مــن     
وأن حديثـه عـن الزمـان مـا هـو إال خالصـة       ، النائمني وال بد من كبته

  .لنظرة عن احلياة والزمان وتقلباتهكونت لديه تلك ا، جتربة عاشها
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  الفصل الثالث
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أو ، ذي يـدرس املعنـى  أو العلـم الـ  ، دراسة املعنـى (الداللة تعين 
فهو يـدرس  ، )١()ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى

وأن ، مدلول الكلمة من األشياء واألفكار واملشاعر( املعنى الذي هو 
واإلشــارة الكالميـــة  ، اللفــظ هــو الداللــة االمسيــة لــذلك املــدلول      

  .)٢()املستخدمة لبيان ظهوره
ات للشـــريف ورد   التعريفـــ، ةوالداللـــة تعـــين العالمـــة الدالـــ   

العلم ، هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به(اجلرجاني أن الداللة
ــدال ، بشــيء آخــر  ،)٣()والثــاني هــو املــدلول ، والشــيء األول هــو ال
الـيت يـتم خالهلـا ربـط الشـيء والكـائن       (ـ أي الداللةـ  ولذلك فهي

  .)٤()واملفهوم واحلدث بعالقة قابلة ألن توحي هبا
ــأ إىل   ولكـــ ــنص غايتـــه التعبرييـــة فإنـــه ال يلجـ ــق مبـــدع الـ ي حيقـ

الكلمـات املفـردة بـل يعمـد إىل خلــق عالقـات بـني تلـك الكلمــات        
ــة   ــة ذات دالل ــق تراكيــب مجلي ــه يكشــف عــن الســمات   ، وف أي أن

هلــا مواضــع  فداللــة الكلمــة املفـردة ، الدالليـة مــن خــالل الرتاكيـب  
ــتها  ــة  خاصـــة تعنـــى بدراسـ ــات وقـــواميس اللغـ ــة  أ، معجمـ ــا داللـ مـ
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ــإن جماهلــا التحليــل األدبــي ومادهتــا النصــوص األدبيــة     الرتاكيــب ف
  .مبختلف أنواعها

مل توضع لتعرف معانيها ، املوضوعة   اللغة، إن األلفاظ املفردة
إمنا بضم بعضها إىل بعـض فيعـرف عـن طريـق مـا بينـها        ،  أنفسها
 أن املعنــى ينشــأ مــن تركيــب األلفــاظ  ، وهــذا يعــين ،)٥( مــن فوائــد

  .بالعالقات اإلسنادية وهو ما ميكن تسميته بالنحو الوظيفي
ــى هــذا األســاس يكــون املعنــى     ــة الــيت    (وعل هــو القيمــة الدقيق

وبـذلك فهـو النـاتج    ، )٦()يتخذها هذا املـدلول اـرد   سـياق واحـد    
عالقـت فيمـا   تاملتحصل من داللـة الرتاكيـب املؤتلفـة مـن ألفـاظ قـد       

  .يتها املعنى وهو الرابط املوصل بينهابينها مكونة وشائج تبادلية بغ
مة املفردة أهم الكل(فـ) املفردة(وهذا ال يعين إلغاء أمهية الكلمة 

ــة  ؛ ألهنــا تكــون أهــم مســتوى أســاس للوحــدات     الوحــدات الداللي
إذن ، )٧()حتــى عــدها بعضــهم الوحــدة الدالليــة الصــغرى  ،الدالليــة

ــة لبطلـــت وظيف   ( ــة داللـ ــو خلـــت مـــن أيـ ــردة لـ ــها   الكلمـــة املفـ تـ
وأن جميئها ضمن السياق ، ، فالكلمة هلا داللتها اخلاصة)٨()السياق

ولعل ، يستدعي هلا بعداً داللياً ومعنى  يضاف إىل داللتها املعجمية
أنضج اآلراء اليت ذكرها عبدالقاهر اجلرجاني وبلورها من جاء بعـده  

ــري بالشــواهد هــو أن    ــأثر بالســياق  (مــن العلمــاء كــابن األث الكلمــة تت
  .)٩()ملنظومة فيه حسناً أو قبحاًا

إن الدرس األسلوبي ينظر إىل النص تعليال وحتليال على أساس 
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ــكه مــن عدمــه ؛ ألن هــذا        ــدليل متاس ــداعي يتضــح بال ــه عمــل إب أن
التماســك منظــر اســتقرائي يكشــف أســلوب املبــدع ويفــرز إشــكالية  

 وتتحـدد اخلـواص األسـلوبية   ، العالقة بني البنى السطحية والعميقـة 
للداللة واملعنى تطبيقياً؛ ألن الداللة تعد كشفاً ملعنى املعنى ورصـداً  
لتحـوالت البنــى وتعـدد األشــكال اللغويــة   الـنص مشــفوعاً بتعــدد    

ــداعي للغــة    فهــي ، الــدالالت؛ إذ متثــل هــذه التحــوالت املظهــر اإلب
هتــدف إىل الكشــف عــن العناصــر ذات القيمــة الــيت جتعــل للــنص  

مكونة ، ووسيلتها اإلفهام واإلدراك،  املتلقيهدفها الوصول إىل، قوة
وبنــاء علــى مــا تقــدم ميكــن دراســة  ، خطابــاً بطــرق أســلوبية متعــددة 

  :املستوى الداليل على وفق املباحث اآلتية
  
 

إن بنية النص الشكلية اليت يـرد فيـه اإلمجـال والتفصـيل تقـوم      
نـها متعـددة  يتحـرك فيهـا     فمنها بنية  ثنائيـة وم ، على أكثر من نوع

ــة        ــرة الكالمي ــن عنصــرين   الفق ــر م ــراد أكث ــنص مــن خــالل إي ال
بـل يتجـاوز   ، وهذا ال يعين أهنا تقتصر على الشكل فقط، الواحدة

ــك إىل املضــمون  ــتني وهــي    ، ذل ــق جبمل إال أن بناءهــا الشــكلي يتعل
ــة  ــة البني ــددة        ، ثنائي ــة املتع ــك وهــي البني ــن ذل ــأكثر م ــق ب أو يتعل

  :وميكن اإلشارة إىل تلك التفريعات كاآلتي. الكالم تفاصيل
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ــا خيــص املســتوى        ــة فيم ــة إفرادي ــكاهلا بني ــض أش وتعتمــد   بع

أن تنـتظم العناصـر انتظامـاً خمصوصـاً     (الشكلي للبنية اللغوية وهـو  
ــة   ــايري خمتلف ــق مع ــراءة  )١٠()يســمح باستكشــافها طب ــة الق ، وهــو مبثاب

ــك املعــايري الــيت ميكــن مــن خالهلــا     املتعــددة للــن ص مــن خــالل تل
ومبــا جيعـــل الــنص ذا طبيعـــة   ، البحــث   بنيـــات الــنص العميقـــة  

  :وهذا ما ميكن وجوده   قول ابن املقفع، متحركة





 
أي أننا لو فصلنا هـذه الفقـرات كـال علـى حـدة ملـا كـان لـذلك         

أو حينما تكون منفـردة  ، الفصل من أثر على الرتابط الفكري بينها
فهــي ســتكون ذات قيمــة فكريــة تتكــئ عليهــا مــن دون احلاجــة إىل  

فإذا ما سرنا مع النص   تقسـيماته حـني يتحـدث    . ل األخرىاجلم
فإننا جند ذلك واضحاً   تفصيل حديثه عـن  ، عن كل واحدة منها

  :فهو يقول، كل فقرة
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ا التفصـيل مبـا ال يـؤثر علـى مسـألة الفصـل       وهكذا يستمر   هذ

ممـا يعـين أن البنيـة الثنائيـة هـي      ، بـني الفقـرات أو إيرادهـا جمتمعـة    
جتعــل مــن املظهــر الشــكلي جســراً لعبورهــا إىل أفــق التلقــي دون أن  
يكون عليها خلـل مـن مغبـة عـدم الفهـم مـن قبـل املتلقـي   حالـة          

  .ورودها منفردة
ــك الــيت مسيناهــا  ، العنصــر إن البنيــة الــيت تعتمــد ثنائيــة  أو تل

يكــون مســتوى الرتكيــب فيهــا قائمــاً علــى عالقــات ، البنيــة املتعــددة
، مبـــا حيقـــق إلقامـــة الصـــالت بــني عناصـــر الرتكيـــب فكريــة رابطـــة  
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فضال عن انسجامها الفكـري دون أن  ، انسجامها السياقي والنظمي
وهـذا واضـح   قـول ابـن     ، يكون هناك أثر سليب على أفـق التلقـي  

  :املقفع








 
يبدأ بتقسيم الناس إىل طبقتني؛ ألن كل طبقـة علـى العاقـل أن    
يتخذ جتاهها سلوكاً معيناً، فمن كان من الطبقـة العامـة ال جيـوز لـه     

ة باعتبار أن سلوكها أن يطلع على السلوك الذي متارسه الطبقة اخلاص
، ميثل تبذالً ـ كما وصفه ـ فيما بينهم وال حيق للعامة أن تطلع عليـه   

ويلبس لباس اللطف ، وللعاقل أن ينزع عنه بينهم لباس اجلد والشدة
وهـو هنـا يسـتعمل أسـلوب االسـتعارة   التعـبري       ، واالستئناس هبم

املعنـى  يعطـي   ؛ ألن أسـلوب االسـتعارة  اتـه الـيت يرمـي إليهـا    عن غاي
مصحوباً بالدليل كما أنه يربز املعنى اـرد   صـورة حمسوسـة ممـا     

  .يرتك أثراً   النفس
وقد  تناول ابن املقفع هذا املعنـى   نـص آخـر يسـري   االجتـاه      

  :فيقول، ذاته
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من خالل اسـتقراء فكـرة الـنص تـبني أنـه يعكـس فكـرة الـنص         
السابق؛ ألن الطبقة اخلاصـة جيـب أن يكونـوا هـم الـذين يهـدون إىل       

وأن يكونوا مبثابة مرآة نفسه،   الوقت الذي يكونون ، العاقل عيوبه
كي يرى بوساطتها سـلوك اتمـع ليضـع النـاس كـال      ، افيه مرآة هل
مـا قـبح منــها    ويــرتك، أخـذ مـن أخالقهــم مـا حسـن    وي،   موضـعه 

  .سعياً إىل التكامل األخالقي الذي ينشده العاقلون
ــوايل   واليتـــه،    ــا ميكـــن أن حيتاجـــه الـ ــص يتحـــدث عمـ و  نـ

ية لكي مستمداً من البنية املتعددة   النص طاقتها الكالمية والنظم
  :فيقول، تنجز الفكرة بشكل صحيح







 
يتكامل هـذا الـنص مـع النصـني السـابقني   صـريورة نظـرة ابـن         
املقفع إىل الوايل ـ على فرض أن الرجل العاقل هو الـوايل ـ فنجـده     

،   الوقت الذي هم رأيه البد للوايل من أناس هم سبب قوته يقول
حباشـيته احمليطـة   الذي يصدر عنه وهم وجهه مع اتمع؛ ألن الوايل 

وأن القـوة هـي   ، والعكس بـالعكس ، فإن كانت سيئة فهو أسوأ، به
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الزينة من حيث أن الوايل ال ميكن أن يكون حمبوباً من العامة دون أن 
، وهذا هـو مـا قصـده   أن القـوة     كون باذالً نفسه   قضاء حوائجهمي

منــهم  ال أن يكـون سـبعاً ضـارياً ينـهب    ، والزينـة مـن القـوة   ، مـن الزينـة  
ــك   ون علــى حســاب يكســ مســتفيداً مــن قــوة ســلطانه وبطشــه؛ ألن ذل

يأتي عـن طريـق السـعي     بل البد من سلوك آخر، املقهورين من الناس
  :وقد عرب  عن ذلك بقوله،   اسرتضاء الرعية الدءوب


 
ــى عالقــات وصــالت بــني       إن ا ــوم عل ــاد الرتاكيــب الــيت تق عتم

ــك مــن قبيــل النســيج الفكــري لكاتــب    ، قطعــاً، النصــوص يعــد ذل
النص؛ ألننا جند النصوص السابقة تشري إىل ظاهرة فكرية عرب عنها 

، الظـاهرة هـي الثنائيـة   السـلوك     وهـذه ، ابن املقفع بوجوه متعـددة 
بـل يعـين   ، ق االجتمـاعي و مـن قبيـل النفـا   ليس مبعنى االزدواجية أ

ــوايل مرضــياً عنــه مــن قبــل       ــك األســلوب األمثــل لكــي يكــون ال ذل
وقـد عـرب عـن ذلـك مبفهـوم اقتصـادي يتناسـب وفهـم النـاس          ، العامة

بشكل عام من حيـث كسـاد األسـواق ونفاقهـا؛ ألن هـذا املفهـوم         
  .متاس مباشر مع حياة األغلبية العظمى من البشر

نسـق قـائم علـى الوحـدة الدالليـة      (هي إن البنية اجلمالية للنص 
وال يقوم هذا النسق ، للكل من خالل العالقات املتبادلة بني أجزائه

ــة فحســـب،  ــات املتوافقـ ــ باملثـــل  بـــل يقـــوم علـــى العالقـ ــ علـــى   ــ ــ
؛ ألن اجلمل ترتابط بأشكال شتى لتشكل وحدات )١٧()االختالفات
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ــذي تكــون    ــاملعنى   الوقــت ال ــادرة علــى اإليفــاء ب فيــه قــد   دالليــة ق
تناسبت من حيث مواقعها اللغوية حنوياً؛ ألجل ردم الفجوات اليت 

  .قد تربز   أماكن بائنة   النص
  

 
تتحرك هذه البنية   نصوص تعتمد إيراد ثالثة عناصر فأكثر   

ــنص   ــأليف وصــياغة  (التفصــيل؛ ألن ال ــاء وتركيــب وت وإن هــذا ، بن
وجـوهري    ، ومعطى لساني بالدرجة األوىلالبناء هو كل متكامل 

ــلوبية   ــة واألسـ ــه الدالليـ ــتوى   ، )١٨()قيمـ ــة   املسـ ــين أن اللغـ ــا يعـ ممـ
إىل إجيــاد تراكيــب ذات  تســعى التواضــعي بــني دواهلــا ومــدلوالهتا   

تتعدد بتعـدد الرتاكيـب الـيت تبنـى علـى أسـاس       ، مدلوالت حمددة
جنـده واضـحاً    وهـذا ، املعاني اليت تنهض من بني سياقات الرتاكيب

  :  قول ابن املقفع
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النص قضية شائكة سـواء أكانـت علـى     يعاجل ابن املقفع   هذا
تلك هي ، احلكم والسلطة أم على مستوى األحكام الفقهية مستوى

فمـا كـان مـأثوراً عنـد قـوم ولـه صـفة        ، قضية احلكم باملأثور والقياس
ــدهم     ــه عن ــه وجممــع علي ــرتف ب ــد   ، القداســة ومع ــأن عن ــيس ذا ش ل

ــرين ــة     ، آخـ ــات الفقهيـ ــام والتوجهـ ــاً   األحكـ ــين تعارضـ ــذا يعـ وهـ
بل رمبا ذهب اتمع إىل أبعـد مـن ذلـك حينمـا نشـأت      ، السياسيةو

األمـر الـذي أدى   ، املدارس الكالمية واملذاهب   البالد اإلسـالمية 
، إىل االقتتـال   بعضـها   وصـلت ويؤدي إىل حدوث منازعات وفـنت  

وأن اخلالص من ذلك ـ كما يرى ابن املقفـع ـ يكمـن   أن يعمـد      
أقرب إىل الصـواب والعـدل ليكـون أوىل     اخلليفة إىل مالحظة أيهما

ولعـل ابـن املقفـع كـان مـدفوعاً بوسـاطة فكـره الـنري وعقلــه         ، باإلتبـاع 
الـذي كـان يـرى   ضـرورة أن تسـري أمـور اتمـع علـى وفـق منــهج          

وقد فاتـه أن احلكومـات املتسـلطة ـ     ، صحيح    كل جوانب احلياة
ـ فاتـه أن هـذه   وهـو يعلـم أن أيامـه كانـت تعـج بالعنجهيـة والتسـلط           

احلكومــات هــي الــيت توجــد مثــل هــذه األشــياء بــني أفــراد اتمــع     
الواحد ليسهل هلا أن تسـيطر علـى أفـراده؛ ألن   توحـدهم هـالك      

  .فكان البد من إثارة مثل هذه األمور، السلطان اجلائر
وأمـا القيــاس ـ وهــو مبــدأ فقهـي ســارت عليــه  بعــض املــذاهب       

أنـه ال يصـدق     ، املقفـع علـى ذلـك   اإلسالمية ـ فإن احتجاج ابن  
كل املواضع؛ ألن القياس يوقع صـاحبه   الشـبهات ويكـون مـدعاة     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

ــرآن الكــريم       ــارض مــع الق ــة تتع ــورط   قياســات وأحكــام خاطئ للت
مــن حيــث أن كــل قضــية هلــا ظروفهــا      ، والســنة النبويــة الشــريفة  

ووقائعها اليت جيري احلكم فيها على هذا األساس، وألجله فإن ابـن  
، املقفع كان مهه التغيري باجتاه الصواب عن طريـق اجلـدل واحلجـاج   

بغيــة الوصــول إىل الطريــق   ، أو هــو مبــدأ احلــوار مبفهومنــا احلاضــر    
  .الصحيح؛ ألن   ذلك صالح اتمع بشكل عام

ومــن البنيــة املتعــددة الــيت ميكــن اإلشــارة إليهــا   نصــوص ابــن   
ــكل آخــــر ال علــــى ســــبيل   ، املقفــــع ــها وردت بشــ ــال لكنــ اإلمجــ

منا على سبيل التفصيل بشكل يعتمد التشجري اجلملي إ، والتفصيل
إىل مغالبة النظر   القراءة وصوالً إىل الفكرة  بالقارئتدفع وبطريقة 

  :وهذا   قوله الذي هو أشبه بالوصية، اليت يريدها الكاتب











 
ث مـن حيـ  ، يعقد ابن املقفع أشبه باملفاضـلة بـني اللئـام والكـرام    

، حيــث أن القــوة البدنيــة مــن صــفات القــوة البدنيــة والقــوة العقليــة
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بينما القوة العقلية من ، إذ جعلهم واللئام على خط واحد احلمري،
العقلية والفكرية  وقابليتهمالكرام ووضع هلم صفات تتناسب صفات 
مما جعل منـهم قـدوة أخالقيـة   ضـوء الضـوابط النفسـية       ، واألدبية

وهي ما ذكره ابن املقفع   النص اليت ال بد للكريم أن يتصف هبا 
ــذكور آنفــاً  ــص    ، امل مــن وهــذا األمــر يكــرره الكاتــب   أكثــر مــن ن
كمــا أنــه حيــاول أن ميــازج بــني هــذه      ، و  أغلــب كتبــه ، نصوصــه

الوصـــايا األخالقيـــة وبـــني الـــرؤى واألفكـــار ذات األبعـــاد   احلكـــم  
وأكثر ما ، والسياسة واالجتماع واالقتصاد وغريه من معطيات احلكم

حيـث حـاول أن يقـدم فيهـا طروحاتـه      ، يرد ذلك   رسالة الصحابة
ام السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي   الفكريــة فيمــا يتعلــق بالنظــ   

نظريـة  (وإن مل تصل هذه الطروحات إىل حد تسميتها بــ ، والقانوني
علـى الــنظم السياســية   إطالعــهأفـاد كــثرياً مـن   أنـه قــد   إال) احلكـم 

لكنــه حــاول مــن خــالل خماطبــة املنصــور  ، غــري العربيــة واإلداريــة
ه الرسـالة،  العباسي مباشـرة أن يوجـد مناخـاً تغيرييـاً عـن طريـق هـذ       

إىل القــول إن رســالة وهــذا األمــر دعــا املرحــوم الــدكتور طــه حســني  
وقــد ذهـب بعيــداً    ، )٢١()توشــك أن تكـون برنــامج ثـورة  (الصـحابة  
ــامج             ، تقييمهــا ــا ـ مل تكــن أكثــر مــن برن فهــي ـ مــن وجهــة نظرن
إذ مل يصـل إىل  ، مع ما فيهـا مـن جـرأة   طـرح آرائـه     ، إصالحي

  .طة مجلة وتفصيالحد استنكار أفعال السل
  أثناء ، إن هذا التوجه جنده عند ابن املقفع   الرسالة اليتيمة
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وإن ، حديثــه عــن اخلليفــة ووصــفه لــه بأنــه قــائم علــى رعايــة العهــد   
خالفته نعمة من نعم ا على املسلمني، يأتي ذلـك أثنـاء تقسـيمه    

الت النـاس  اتلـف بـاختالف حـ   للزمان إىل أربعة أقسـام ويـرى أنـه خي   
والثـاني مـا   ، فـاألول مـا اجتمـع فيـه صـالح الرعيـة والـوايل       ، والوالة

ــة    ــوايل وفســدت الرعي ــه ال ــوايل    ، صــلح في ــه ال ــا فســد في ــث م والثال
عن و، والرابع ما فسد فيه اإلثنان وهو شر األزمنة، وصلحت الرعية

  :زمانه يقول











 
رسالة الصحابة مل تكن برنامج ثـورة كمـا    نوهذا ما يؤيد رأينا بأ

وأن ، إمنا كانت برناجماً إصالحياً، عميد األدب العربياملرحوم قال 
آراءه   الرسالة اليتيمـة مل تكـن أكثـر مـن حماولـة لرتمـيم العالقـة        

حينمـا وجـد أن اخلالفـة العباسـية بـدأت      ، بينه وبني املنصور ووالته
؛ ألنـه  ترى فيه مصدر خطر عليها من خالل آرائـه املبثوثـة   كتبـه   

  كتبه السـابقة كـان يوجـه انتقاداتـه إىل السـلطة احلاكمـة املتمثلـة        
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أما   الرسالة اليتيمة فقـد حـاول أن يعيـد العالقـة      فسه،باملنصور ن
وهــذا واضــح مــن خــالل مــا عرضــناه   قولــه   ، بينــه وبــني املنصــور

السابق   أن الوايل أو اخلليفة   زمانه كان صـاحلاً وأن الفسـاد هـو    
ثم يعقب بقوله   النهاية أن الـوايل  ، فساد   األمة ال فساد احلاكم

، و  هـذا إجحـاف   عليه الفسـاد بفسـاد الرعيـة     خيشىأو اخلليفة ال
وتلبيس   الرأي وحماولة غري جمدية من قبل ابن املقفع حبق األمة 

ــة املنصــور علــى         إضــفاء صــفة الصــالح واإلصــالح علــى اخلليف
بالرغم من ، العكس مما عرف من انتقادات له على لسان ابن املقفع

ور وبطانتــه فجعلتــه أن آراءه الســابقة هــي الــيت أوغــرت صــدر املنصــ 
يفكر جدياً   التخلص منه وهذا ما حصل فعال.  

تكثـــر البنـــى املتعـــددة عنـــد ابـــن املقفـــع بشـــكل ملحـــوظ؛ ألن   
 مـا دام الدالالت اليت ميكـن حيازهتـا مـن وراء ذلـك تكمـن   أنـه       

ه ـ فهـو حمتـاج ألن     ــ كمـا مسينـا   ) اإلمتـاع أإلقنـاعي  ( ينـهج سـبيل  
بغية عرض أفكاره بأسلوب مفهوم  ،جيمل   القول ويفصل   آخر

  .ومدرك من املتلقي تدعمها احلجة والربهان ؛ ألن الغاية هي اإلقناع
  
 

يعــين أنــه يــدفع إىل ، إن اســتعمال التشــبيه مــن قبــل أي كاتــب 
مبنية على أساس إجياد ضـرب مـن    ةذلك؛ ألنه يؤلف قاعدة مجالي

بـل  ، ى سبيل التضـاد ال عل، التآلف واالنسجام بني شيئني متباينني
إن هناك نقطة التقاء   ذهن مبدع النص يصل إليها بطريق التشبيه 
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ــا  ــين أهنـ ــذا يعـ ــتوى     (وهـ ــبري ومسـ ــتوى التعـ ــني مسـ ــة بـ ــوازاة دقيقـ مـ
وال ، قيمة التشبيه ال تكتسب من طرفيه فقط(أي أن ، )٢٣()احملتوى

إمنـا تكـون مسـتمدة مـن املوقــف     ، مـن وجـود الشـبه املوجـود بينـهما     
س الشـعوري أثنـاء املوقـف    دل عليه السياق ويستند عليـه احلـ  الذي ي
  .)٢٤()التعبريي

إن التشبيه   بعض جوانبه يعمل على إنزال الصورة من برجها 
العلوي غري املرئي إىل املتخيـل املرئـي الـذي يالمـس الواقـع بصـورة       
شـــفافة ويعكـــس صـــورته وفقـــاً لرؤيـــة شـــعرية تـــتلمس طريقهـــا إىل  

ف على مدى قابلية الكاتب أو املبـدع   مجـوح   وهذا يتوق، اإلبداع
، أي كلما اتسعت املسافة   الفن بني اخليال والواقع، اخليال بعيداً

؛ ألن التشبيه يعد مقارنة فنية من )٢٥(اتسعت مساحة التقبل اجلمايل
وهــذا ال يعــين أن كــل مقارنــة ال جيــب أن تكــون      ، وجــه خــالص 

ضـة أو البحتـة هتـدف إىل إثبــات    بالضـرورة تشـبيهاً؛ ألن املقارنـة احمل   
حتدث تـداخال بينـهما كمـا هـو احلـال      الشبه بني طرفني من غري أن 

  التشبيه بوصفه نوعاً من أنواع اخليـال؛ إذ أن التشـبيه حيتـاج إىل    
براعة   العثور على وجه الشبه؛ ألن هذه الرباعة تكمن   خـروج  

ة باســتجالء التشــبيه عــن االســتعمال احلقيقــي بغيــة إحــداث املتعــ   
لـيس  ، إال أن التشبيه عنـد ابـن املقفـع يأخـذ منحـى آخـر      ، الصورة

، الغاية فيه اخلروج من االسـتعمال احلقيقـي إلحـداث املتعـة الفنيـة     
تآلف الكلمات؛ ألن النص سيكون تبعاً لفنياً وإن حدث فإمنا حيدث 
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ــأطراف( ــذاً بـ ــوتية    آخـ ــداعي مـــن الصـ ــياق اإلبـ ــة للسـ البنـــى املكونـ
إمنــا هــو إلقامــة احلجــة وإعطــاء  ، )٢٦()الرتكيبيــة والدالليــةواملقطعيــة و

أي أن التشـبيه عنـد ابـن املقفـع منـط      ، الربهان على صـدق مـا يقـول   
يقــول   ، حجــاجي لتعزيــز الفكــرة وتثبيــت أركاهنــا وبيــان صــحتها 

  : ترمجة كليلة ودمنة



 

مظنة هذا الكالم أن العلم الذي ال يعمل به هو كالشـجرة الـيت ال   
إمنـا أشـار إىل ذلـك    ، ولكن ابن املقفع مل يشر إىل وجه الشبه، مثر فيها

العـامل  بعـد ذلـك علّـل قيـام     ، بتشبيه جديد استنبطه من التشـبيه األول 
عمل بعلمه أن ال يسمى واستدرك على الذي ال ي، بعمله باالنتفاع  به

والـنص يتحـرك ضـمن مسـاحة     ، ذن العملية حجاجيـة منطقيـة  إ، عاملاً
مل تكـن عالقــة  ، املنطـق واحملاججـة؛ ألن العالقــة الرابطـة بـني الطــرفني    

ــآلف تــام ــؤدي إىل التمــازج ، ت بــل كانــت عالقــة تشــكيل   ،أو تفاعــل ي
  .ني األشياء يقوم على املناقضة الضدية   عالقاهتاخارجي ب

عنـدما أدرك العالقـة اجلامـدة      ، لقد علّق عبـدالقاهر اجلرجـاني  
  :التشبيه القائم على املقارنة القريبة بقوله
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و الـذي ينسـج ذلـك ويؤديـه   مقاسـات      وهذا يعين ان العقـل هـ  
مستوفياً من إمكانيتـه   اسـتدراج اخليـال إىل خيمـة     ، نافذة احلجة

فـإن  (ويضـيف اجلرجـاني   ، الواقع الذي يريده هو ال كما يوصف لـه 
علـى  ة مشـرتكة أم خاصـية مقصـورة    التشبيهات سـواء أكانـت عاميـ   

وال يكون هلا موقـع مـن   ، قائل دون قائل ـ تراها ـ ال يقع هبا اعتداد  
رراً بـني شـيئني   وال هتز وال حترك حتـى يكـون الشـبه مقـ    ، السامعني

  .)٢٩()خمتلفني   اجلنس
إن تقرير اجلرجاني حلالة االختالف بـني الشـيئني اللـذين جـرت     

إدراكــه حلالــة املناقضـة الضــدية القائمــة   نابعــة مـن ، املشـاهبة بينــهما 
على معاكسة األشياء فيما بينها اليت تفضي بالنتيجة إىل االستنتاج 

وقـد أوضـح اجلرجـاني   أنـه لـن يكـون شـبهاً        ، املنطقي احلجـاجي 
  .حقيقياً ما مل يكن بني شيئني خمتلفني   اجلنس

يه الذي   تشبيه آخر نرى أن ابن املقفع يبني أن العلة   التشب
  :فيقول، يؤدي إىل احملاججة على أساس ذلك واضحة





 

  تشبيهاته بني بيان العلة وعالجها ومن ثم ينتهي إىل إقامـة   ينتقل
، مقصـودة لـذاهتا  ، عملية تقريرية(احلجة   ذلك؛ ألن التشبيه  عنده 

ولـذلك فهــو  ، )٣١()مهمتـها عقـد العالقـة اجلزئيـة بـني املشـبه واملشـبه بـه        
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ال إلثـارة العاطفـة ونقـل الشـعور إىل خيـال      ، حيشد التشـبيهات بـالتوايل  
بـل لرسـم األشـكال احملسوسـة  واسـتخالص العظـة واالعتبـار         ،مرهف
  .وهي عملية عقلية وإن كانت   ثوب التشبيه فنياً، منها

ــب    لألشــياءإن التصــور العقلــي   ــرض علــى الكات ومعاكســتها يف
ــأكثر مــن تشــبيه   املقطــع الواحــد ؛   اــيء  ــك تنميــة ب الن   ذل
 أو اإلقنـاع باجتـاه   ياءاألشـ حركـة ميكانيكيـة   تقـديم     وإجيـاد للفكرة 

علـى العكــس مــن   أوضــحالــذي يعطــي معنـى   البـديل القيـام بطــرح  
هــي  املقفــعالتشــبيه الــيت يكثــر اســتعماهلا ابــن  أداة أن نقيضــه؛ إذ

  التشـبيه   )٣٢()هلـذا التمـايز   العملـي املظهـر  (الكاف الن ذلك يعد 
به والن حرف الكاف يفيد   التقريب مابني الطرفني املشبه واملشبه 

حبيث يستمد األول قوة الوصف املشرتك وجه الشبه وهـذا يعـين أن   
  .املشبه قد ارتقى إىل مصاف املشبه به وأصبح نداً له

حد مل حيد عنه؛ ن النهج الذي سار عليه ابن املقفع   تشبيهاته واإ
 رجـال  فيـه  الـذي يصـف   تشـبيهاته أحـد  ففـي  ، احـدة الن الغاية عنـده و 

  : حلذر والعمل لصالح املعاش قالوواجب ا، وكيف يكون حرصه





 
بــل إن التشــبيه يرســم صــورة  ،  هــذا الــنص ملســة عاطفيــة لــيس  

فهو بعد إن اشرتط ملن يبتغـي العمـل   ، السذاجة والغباء بأبشع ما ميكن
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حرص على أن ، أن يكون حريصاً على الكسب الطيب والنفع احلسن
ثم يضرب لذلك مثال احلمامة ، ال يكون ذلك سبباً   الضرر والشقاء

بـالرغم مــن الـذي يناهلـا جـراء عـدم حــذرها      الـيت تقـيم   املكـان ذاتـه     
  .وتكرر اإلساءة إليها

تتــواىل التشــبيهات بضــرب األمثــال علــى وفــق حجاجيــة براغماتيــة   
ــة إن . وجهــة عقليــة صــرفة تســيطر علــى لــب املوضــوع وتوجهــه    تكراري

واخلوض   غمـار العالمـات الـيت    ، شكالهاحلدث األسلوبي  وتكثري أ
لنص أو الرسالة اليت تتضمن جتربة ذهنيـة  ترتاءى منها الوحدة الكلية ل

  .)٣٤(ذات تأثري   املتلقي على وفق حركية العالقات الداللية، فكرية
) كــأن(و) مثــل(ومــن أدوات التشــبيه الــيت تــرد عنــد ابــن املقفــع  

 )٩(تسـع مـرات   قطعـة بلغـت      )٩(صفحة واحـدة  اليت تكررت   
  :فيقول   سرد مجلي، تسعة أسطر
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يكاد النص يفصح عن مكنون دفني ممزوج بـأمل وحسـرة أراد هلـا    
مـن تلـك التقريريـة املباشـرة     ، ابـن املقفـع أن ختـرج كـاجلمر الالهـب     
وصـلت إىل أن يكـون      عـدة  عالية اإلشارة وإن كان فيها تشبيهات

؛ ءت على أساس من املوضـوعية البحتـة  اليت جا، كل سطر تشبيه
إذ ، يهاته من واقـع اتمـع الـذي يعـيش فيـه     ألنه يستمد أمثاله وتشب

  .اليت تعد نسيج النص الداخليأن ذلك حمكوم بغائية الكالم 
اجلـزء األساسـي مـن    (فـإن  ، مبا أن التشبيهات هي نظم كالميـة و

القــوة اإليصــالية للتشــبيهات الكالميــة يســتمد مــن املعنــى املركــزي   
سســة بــني املعنــى وة التشــبيه تكمــن   العالقــة املؤألن قــ... .للكلمــة

املفــردات (ن إذا عرفنــا أ، )٣٦()املركــزي أو اجلــوهري وامتــداد املعنــى 
ولكنـها عنـدما   ، العناصـر يضـبطها املعجـم   تتكون من جمموعـة مـن   

ــق مــع مفــردات أخــرى داخــل تركيــب حمــدد    فإهنــا تســتقبل  ، تتعل
مسات جديدة ال يتوفر عليها معجم تلك املفردات منفصلة بعضـها  

أن املعاني مرتبطة بنسق السياق الذي تنتظم فيه  إذ، )٣٧()عن بعض
ألن التشبيه بوصفه منطاً من هذه ، الكلمات وفق عالقات تضام بينها

التقريــب ، العالقــات، مــن أبــرز وظائفــه الــيت يقــوم هبــا   الكــالم  
  .والتوضيح والتبيني حبسب تلك العالقات املنطقية اليت حتكم النص

  

 
ــنصإن العنـــوان لـــ أو أنـــه يعـــد زائـــداً ميكـــن  ، يس ســـائباً   الـ
فهــو ، إمنــا هــو الــذي خيتــزل أفكــار الــنص بالكامــل ، االســتغناء عنــه
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ــوي ممكــن   ( ــى اقتصــاد لغ ــقٍّ ممكنــة   ... .أعل ــة تل ــى فاعلي إذ  ؛)٣٨()وأعل
بـل هــو الواجهـة األماميــة الـيت يلــج مــن    ، يشـكل جــزء مـن الــنص  

  سـياق دال علــى  كلمـات املنتظمــة  إىل مكــامن ال القـارئ خالهلـا  
املفتاح اإلجرائي الذي ميدنا مبجموعة مـن املعـاني   (معنى؛ ألنه ميثل 

ــدخول         ــة ال ــنص وتســهيل مأموري ــوز ال ــك رم الــيت تســاعدنا   ف
  .)٣٩()أغواره وتشعباته الوعرة

ويعـرب  ، فالعنوان ميثل الشفرة األولية  للمتلقي   الدخول للنص
ولوجي حيمـل قيمـاً أخالقيـة    نظام سـيمي (عن ذلك روالن بارت بأنه 

  .)٤٠()وأيديولوجيةواجتماعية 
إن امتالك العنوان ناصية القدرة على اإلحياء نابعة مما ميدنا به من 
داللة معجمية وتركيبيـة حنويـة وبنـاء صـر  وغـري ذلـك مـن قـدرات         

  .وهو هبذا ميثل طاقة داللية مكثفة، إنسانية أو رمزية
من ثنائيـة امسيـة سـواء أكـان      تتشكل العنوانات عند ابن املقفع

ذلك من املبتدأ واخلرب أوالصفة واملوصوف أو املضاف واملضاف إليه 
  .أو املعطوف واملعطوف عليه

ي كتابــه ـ األدب الصــغري ـ           هبــذا  إن ابــن املقفــع حينمــا يســم
إمنا ، ال يعين ذلك أهنا تسمية اعتباطية جاءت عفو اخلاطر، االسم

العنوان  وهي مقصودة؛ ألن، ئاً كثرياًهي عبارة حتمل من أفكاره شي
  :وبناء على ذلك ميكن حتديد سببني لتسميته، ميثل فحوى الكتاب

؛ ألنـه مرحلـة وسـطى بـني املباشـرة        كونه يقف وسـط كتبـه  ـ ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

عرض األفكـار وغـري املباشـرة باالسـتناد إىل مـا توصـلنا إليـه          
ا ذلـ  الفصل الثاني   مبحث إحصائية األسلوب، ك حيث بين

  .من خالل قياس نسبة اجلمل الفعلية إىل اجلمل االمسية
لـألدب الكـبري ـ كتابـه الـذي يليـه ـألنه        كونه ميثل بوابـة أوىل  ـ ٢

يسرد فيـه وصـايا عامـة غـري حمـددة بفئـة أو جـنس وعـرب عنـها          
، وجتليــة أبصــارها، عــون علــى عمــارة القلــوب وصــقاهلا (بأهنــا 

، علـى حمامـد األمـور    ودليـل ، وإقامة للتـدبري ، وإحياء للتفكري
  .)ومكارم األخالق

باعتبــار أن داللــة   ، وألجــل ذلــك كانــت تســميته هبــذا االســم     
العنوان تثري انتباهنا حنو املوقـع الـذي حيتويـه ؛ ألن العنـوان بدالالتـه      
األيديولوجيــة واالجتماعيــة ميثــل خــط التمــاس األول مــع املتلقــي أو 

تستقصي   كل (اليت ويشكل   املفهوم العام نقطة الضوء، القارئ
ــة معينــة    ــات تعبريي ــإن  )٤١()الصــفات الــيت هتــدف إىل غاي ــذلك ف ، ل

  .الداللة اليت تنضوي حتت خيمة العنوان ال ميكن التغافل عنها
) األدب الكـبري (وعلـى عكـس ـ األدب الصـغري ـ جنـد أن كتابـه         

ما ، )الكبري(عليه اسم  فأطلق، ميثل حالة أوسع وأمشل من سابقه
ئرة األخالقيــة واالجتماعيــة الــيت تغطيهــا اأن الــد، التــهيعــين   دال

، داللة العنوان أوسع وأكرب، وقد حـوى عنوانـات داخليـة وتفريعـات    
تناول فيها ما خيص السلطان وصحبته وأقسـام امللـك وأصـول األدب    

وغريهــا مــن العنوانــات الداخليــة الــيت تعــد   متبنياهتــا  ،   الــدين
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ر حـول غايـة واحـدة؛ ألجـل ذلـك      تـدو ، الفكرية ووضـوحها الـدقيق  
، متعادلـة ألهنـا تبـدو كأهنـا صـيغ متعـددة ملولـد بنيـوي واحـد         (فهي 

  .)٤٢()فالنص   حقيقة األمر تنويع لبنية واحدة
وهــذا يعــين انزيــاح العنــوان إىل بنيــة انتقائيــة مل ختــرق الوحــدة    

والنص  العنوان(األسلوبية اليت يضطم بني دفتيها منت الكتاب؛ ألن 
وهـذا مـا ميكـن    ، )٤٣()العنـوان ـ الـنص   : ن بنيـة تعادليـة كـربى   يشـكال 

يعادل بوصفه عنواناً ) رسالة الصحابة(مالحظته   كتاب ابن املقفع 
؛ إذ أن فيه داللتني ينصرف إليهما النص الذي يندرج حتت العنوان
  :وهاتان الداللتان مها، ذهن الناقد األسلوبي بوصفه قارئاً

  

 
إىل  الـذهن  حـني مساعـه يـذهب بنـا    ) الصـحابة (وهي أن مصـطلح  

مما ، عصر صدر اإلسالم؛ إذ ميثل فيه الصحابة الصورة النقية لإلسالم
وألهنـم حاضـرون ـ    ، يعين أهنـم حريصـون علـى سـرية اتمـع والدولـة      

األمـر الــذي  ، بـاملعنى الروحـي ـ   اتمـع و  تعـاليم الـدين احلنيـف         
جعـل مـن   ، ظلم اجتماعي جارف جيتاح اتمـع املسـلم   يوحي بوجود

، لسـلطة مـن كـوة احلـرص علـى اتمـع      الصحابة األوائل يطلون على ا
  :بقوله ) ع(مستشهداً بسرية نيب ا يوسف فهو خياطب املنصور
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ألنه حينما يذكر أحد األنبياء إمنا يشـري إىل مكمـن مـن مكـامن     
ــذي جيــب أن      القــوة الفعليــة   الســلوك البشــري العــايل املســتوى ال

أو ، يكون قدوة   السلوك واالنضباط النفسي واالجتماعي والديين
ــه ــة الشــريفة     للمنصــور قول ــزام الســنة النبوي ــذكر قضــية الت حينمــا ي

  :والقضاء   الدماء واملواريث واألموال








 
وقد احتج ، وابن املقفع بوصفه مثقفاً إسالمياً يشعر بذلك بقوة 

مــن يــرى   ســرية عبــدامللك ومــن كــان علــى   بشــكل صــريح علــى 
مما دعاه إىل أن يكتب هذه الرسالة إىل ، شاكلته نرباساً له   احلكم

ره بالواجـب  تـذكّ ) رسـالة مـن الصـحابة   (على أهنا ، اخلليفة املنصور
  .الذي جيب أن يقوم به جتاه األمة األخالقي والديين واالجتماعي

  

 
ــن الصــحابة  (ا ليســت أي أهنــ ــا هــي  ، )رســالة م رســالة   (وإمن
هـم هــؤالء   ، علـى أسـاس أن الصــحابة الـذين يقصـدهم     )الصـحابة 

  :البطانة اليت حتيط باملنصور الذين وصفهم بقوله
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ويسـبق ذلــك بقولـه عنــهم مبينـاً الصــفات الـيت جيــب توافرهــا       
  :الصحابة الذين حييطون باخلليفة





 

وهكـذا فهـو يـبني أمهيـة الصـحابة ونـوع هـؤالء الـذين جيـب أن           
، ح واإلميـان يكونوا ممـن يعـرف عنـهم األخـالق العاليـة والـرب والتسـام       

وليس ممن وصفهم بأهنم ليسوا من أبناء املهاجرين واألنصار وال مـن  
ــة جيــب أ   ــة اخلليف ــزات  ن أهــل األدب والكرامــة؛ ألن بطان كــون مبمي

ورسل الرعية إليه لعرض حوائجهم فهم فناؤه وزينة جملسه ، معينة
  .وهم خاصته الذين يأخذ من آرائهم
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كـل مـا يقولـه الـنص مـع       ينسجم مـع من خالل ما تقدم جند أنه و 
وجعلـه مضـافاً ومضـافاً    ، اليت هي العنوان الرئيسي، )٤٨()الشفرة األولية
إال أنه مبتـدأ وكلمـة مردفـة تعطـي معنـى اخلـرب ـ كمـا         ، إليه   ظاهره

نرى ـ بعيداً عن املقتضى النحـوي اجلامـد ؛ ألنـه محـل كـل إفـرازات        
ائيـاً مشـبعاً برؤيـة للعـامل     وأنه حيمل طابعـاً إحي ، النص وجتلياته وتشابكاته
ــاً حمـــدداً منـــه   ــع إىل أن  ، )٤٩(وموقفـ هـــو املولـــد  العنـــوان (وهـــذا يرجـ

  .)٥٠)ت النص وأبعاده الفكرية واأليديولوجيةلتشابكا
  تأسيســه لعالقــة مــع املتلقــي يبــدأ مــن العنــوان       ، إن الــنص

يسـتوحي منـه   ، بوصفه مقدمة النص أو هو الصورة املصغرة للـنص 
وهذا ميكن استقراؤه من عنوان كتاب ابـن  ، النص املتلقي هواجس

ندرك أنه صـورة  ، حبسب ما نراه من ذلك، )الرسالة اليتيمة(املقفع 
، حمــددة مــن صــور الــنص املكتــوب تســتوحي بنيتــها مــن اخلطــاب 

؛ ألهنـا تتبنـى صـفة    )٥١(كوهنا متثل خطاباً يوجهه غائـب لغائـب آخـر   
ات ختطيطيـة خمتلفـة   نظـر  وهذا يعين أهنا تقـدم  ، الغيابي اخلطاب

غـري أن جتليهـا التـام    ، مـن خالهلـا   إليهميكن ملوضوع العمل أن ينظر
وإذا كـان ذلـك   ،   التعبري عن أفكار الكاتب هو مـن فعـل اإلدراك  

مهــا القطــب الفــين والقطــب ، فــإن للعمــل األدبــي قطــبني، كــذلك
ــث يشــري، اجلمــايل ــذي ) الرســالة(القطــب الفــين إىل الــنص   حي ال

نما يشري القطب اجلمـايل إىل فعـل اإلدراك الـذي    بي، بأبدعه الكات
بالتفاعل مع النص والتمثل ألفكاره اليت يطرحها بغية  القارئينجزه 
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جســر إىل مقاصــد صــاحبه حيــث أن العبــور إىل مقومــات  (تكــوين 
  .)٥٢()بل الوجودية مطلقاً، شخصيته ال الفنية فحسب

ــة ودمنــة   ــا كليل ــإن عنواناهتــا الداخليــة   أم ــري  ف إىل شــخوص تش
ألن الواقــع ينــتظم   الــنص   ، القصــة أو احلكايــة برمزيــة خارجيــة   

حيــدث تــأثرياً ، احلكــائي أو القصصــي بوســاطة منطــق كلــي خــاص 
أمــا عنوانــه ، مجاليــاً حجاجيــاً   املتلقــي حــال تواصــله مــع الــنص

فهـــو يشـــري إىل أمهيـــة هـــاتني الشخصـــيتني  ) كليلـــة ودمنـــة(العـــام 
؛ ألن املعـاني   تعـايري   الـيت جتـري  داث احليوانيتني   تسلسل األح

الواقـع   قد تكشف، أهنم مكونات اتمع من حيث، األفراد الذاتية
ها   الداللة علـى  الذاتي واملعاش نظراً الختالف هذه املعاني وتعدد

أن معرفـــة الواقـــع املعـــاش تعـــود إىل التحليـــل  ؛ إذتصـــرف األفـــراد
احلجاجية عن طريق نظـم  وبيان املضامني ، املنطقي لتلك التصرفات

ــة    ، وقواعــد معينــة  وهــذا يرتكــز علــى فهــم وحتليــل الظــروف التارخيي
واالجتماعية اليت مسحت بوجودها؛ ألن منـها مـا يسـهم   خلقـه     

واسـتنكاراً لـذلك   ، اخليـال الشـعيب حبثـاً عـن الراحـة     ، دهواتساع أبعا
تمع الذي يسعى ا، وهذا خيلق تصادماً بني املرئي واملتخيل، الواقع

إىل حتقيقه بوساطة العنف املـرتبط باألسـطورة الـيت تشـري إىل الواقـع      
األسـطورة تشـري دائمـاً إىل وقـائع يـزعم أهنـا حـدثت        (املستلَب؛ ألن 

ــها العلميــة هــو أن      منــذ زمــن بعيــد لكــن مــا يعطــي األســطورة قيمت
، إهنـا  )٥٣()النمط اخلاص الذي تصفه يكون غري ذي زمـن حمـدود   
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اضــي وكــذلك املســتقبل؛  ألهنــا متثــل منطــاً دالليــاً تفسـر احلاضــر وامل 
، ووســيلة مــن وســائل إلغــاء الــزمن والســري خــارج إطــاره الالمعقــول 

ولذلك فإن األسطورة اليت هتيمن على حكايات كليلة ودمنة تتجذر 
ــق    إذ تعمــل ، عــن خطــاب سياســي ينتقــد الواقــع   تشــخيص دقي

بغية جتسيد االمتداد األسطورة بوصفها موجهاً ملعنى اخلطاب وتأويله 
بني املنظور األسطوري واملنظور الواقعي عن طريق اخلطاب السياسي 

  .بوصفه بنية تتأصل عنها عالقة احلاكم باحملكوم
  

 
ــلوبية علـــى دراســـة   ــائص األســـلوب والصـــور  (تؤكـــد األسـ خصـ

وعلـــى الغمـــوض وتوظيـــف األســـاطري واحلكـــم  .. .الشـــعرية واإليقـــاع
مثـــال وغـــري ذلـــك ممـــا يســـتوعب مـــن مباحـــث البالغـــة القدميـــة  واأل

األمـــر الـــذي يـــدعونا إىل ، )٥٤()ويتجاوزهـــا إىل مكتشـــفات األلســـنية
ومـا يكـون للمجتمـع مـن أثـر فيـه       ، دراسة األدب وآثاره االجتماعية

على أساس أن املبدع أو األديب هـو جـزء مـن اتمـع يتفاعـل معـه       
عي وجـود خطـاب تتعـدد فيـه أشـكال      ممـا يسـتد  ، فيتأثر به ويؤثر فيه

ويشـــري إىل نظـــام فكـــري يتضـــمن منظومـــة مـــن املفـــاهيم  ، التعـــبري
ومـن  ، واملقوالت النظرية حول الواقع االجتماعي بغية متلكـه معرفيـاً  

ثـم فهـم منطقـه الـداخلي بوسـاطة عمليـة فكريـة حمـددة تـنظم بنـاء           
رورة حتكـم تلـك العمليـة الضـ    ، املفاهيم واملقوالت بشـكل اسـتداليل  
   . املنطقية اليت تصاحب انتاج املفاهيم
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نظـــام تعـــبري مـــتقن  (لقـــد وصـــف ميشـــيل فوكـــو اخلطـــاب بأنـــه  
ننا مـن حتديـد وجهـة اخلطـاب عنـد عبـد ا        ،)٥٥()مضبوط وهذا ميكّ

املنظور التواصلي االجتمـاعي   (بن املقفع على أساس انه ينطلق من 
ــاب ــل حــدثاً    ،)٥٦()للخط ــكاله ميث ــة أش ــه   تعددي ــاً وممارســة   ألن مادي

إن  ،اجتماعية هلا قوانينـها واشـرتاطاهتا الـيت ينبغـي الكشـف عنـها      
لتقــديم جدليــة احلــدث   (هــذا يعــين أن اخلطــاب قــد حتقّــق زمنيــاً      

 ،فان كل خطاب فهـم  ،ألنه إذا أجنز كل خطاب كحدث ،واملعنى
  . )٥٧()هو مبثابــة داللة

رة االنزياحات إن ما مييز اخلطاب النثري عن اخلطاب الشعري كث
أكثــر منــه     ألن اخليــال   الشــعر مطلــوب  ،األول  الثــاني عــن 

فـإذا كـان    ،ألنه ميثل اخللجات الشعورية اليت تنتـاب اإلنسـان   ،النثر
 ،كان ذلك ميثل شـعرية   الـنص   ،هناك خياالت   النص النثري
ألهنا ـ وان كانت متثل خطابا مباشرا   من  ذلك ما جنده   األمثال؛

؛ ألن التعبري )٥٨(إال أهنا مبا فيها من إيقاع تتلبس باحملاكاة واخلياالتـ 
االسـتدالل واالحتجـاج وسـرد األدلـة     (املباشر للخطاب يعتمد علـى  

ــرباهني واحلــوادث ــه   ،)٥٩()وال جيــد  (بغيــة ممارســة اإلقنــاع للمتلقي؛ألن
إذ أن فاعلية النص عند ابـن   )٦٠()نفسه   عالقة لصيقة مع املنطوق

قفــع وقدرتــه علــى التحريــك ودفــع املتلقــي باالجتــاه الــذي يريــده         امل
إذ  ،هو حبد ذاته هدف من أهداف الكاتب   نتاجه األدبي ،النص

فقــد ترتاكــم  ،يشـري إىل عمليــة تواصـلية   اخلطــاب بصــيغ متعـددة   
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فنـرى انـه يعتمـد     ،اجلمل الطلبية والشرطية بصيغة اخلطاب املباشـر 
وقـد يعتمـد صـيغ اخلطـاب غـري       ،اديصيغ اخلطاب الوصفي واإلرش

املباشــر أحيانــاً، و  مجيــع أنــواع اخلطــاب الــيت انــتظم فيهــا نتاجــه  
كانت غايته اإلقناع حيث أفاد كـثريا مـن اجلمـل املرتاكمـة      ،األدبي

بأشكاهلا املتعـددة   النصـوص  الن الـذي يعـني قيمـة الكلمـة هـو        
ا علـــى والســـياق هـــو الـــذي يفـــرض قيمـــة واحـــدة بعينـــه   ..الســـياق
  .)٦١(الكلمة

حبسـب   ،إن طبيعة اخلطاب تتحدد   نوعيه املباشر وغري املباشر
 ،وعود الضمري على املخاطب أو الغائب ،حضور املقصود   نظامه

ــات        ــدر اســتثمار إمكاني ــة بق ــداويل للغ ــن املنظــور الت ــادة م ــة اإلف بغي
التحليل السيميولوجي للوحدات الوظيفيـة حتـت عنـوان شـامل هـو      

  . )٦٢(خلطابحتليل ا
فتارة خياطب املفرد  ،ة خطابيةينتقل ابن املقفع بني أكثر من حاف

نشعر إزاءها باالرتياح كونه يقيم خطابـه   ،  هلجة آمرة) املخاطب(
علــى أســاس منطقــي حجــاجي يقــيم فيــه الــدليل علــى صــدق مــا     

وقــد يلجــأ إىل التعليــل بغيــة رفــع درجــة احلجــاج إىل أعلــى    ،يقــول
  :د ذلك ماثال   قولهجن ،مستوى أخالقي


 

ــك   فهــي حجــة  ،لقــد عمــد ابــن املقفــع إىل إيضــاح العلــة   ذل
ــذي نــراه أســلوبا مفهومــا     منطقيــة أخالقيــة لبســت أســلوب األمــر ال
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 ،ت اخلطـاب الـذي يـراد منـه تنفيـذ أمـر      مباشرا جتلت فيه كل مسا
الوجـه اآلخـر    ،وهذا التعبري املباشر يعتمد االستدالل بوساطة العلـة 

الوظيفـة املركزيـة   األسلوب هو  ألن ؛الناتج سلبيا إذ يكون ،للسلوك
جمموعة من النصـوص ذات العالقـات   (الذي هو  املنظمة للخطاب

لغــتني زيــادة علــى إذ أن كــل نــص حيمــل    ثنايــاه   ،)٦٤()املشــرتكة
معنى النص الذي هو حمصـلة التـأرجح بـني اللغـتني حبيـث يصـبح       
النص األدبـي حيـزا دالليـا تتصـارع فيهـا شـفرتان للمعنـى وال ميكـن         
ــال     ــا   حـ ــه معـ ــالنص إال مـــن خـــالل اإلحاطـــة بلغتيـ اإلحاطـــة بـ

وحـدة  (وهاتان الشفرتان مهـا العلـة   بنـاء اجلملـة ألهنـا      ، تفاعلهما
ــاب  ــى     ؛ )٦٥()أســاس اخلط ــا يتضــح املعن ــاظ فيه إذ أهنــا بتضــام األلف

  .املطلوب وهي الدالة عليه واملؤدية إليه
وقد يتجه اخلطـاب عنـد ابـن املقفـع اجتاهـا آخـر يتـوخى الطريقـة         

  :)٦٦(فيقول ،الن جهة اخلطاب متثل سلطة ما ،اإلحيائية


 
 ،يتشح النص بإحيائية املسؤولية على أهنا حق من حقوق الـوايل 

ــه   ــراز للحجــة علي ــك إب ــن     ،و  ذل ــاً م ــيس حق ــع ل إذ أهنــا   الواق
ألن الرعيـة   ،بل هي واجب المنـاص مـن تأديـة مسـتحقاته     ،حقوقه

عليـه   ،ا الصـحيح ولكي يكون راعياً لألمانـة بشـكله   ،أمانة   عنقه
 ،)أمور رعيتلطيف (أن يسهر على حقوق الرعية ويتفقد ما مساه 

 ،ملا فيهما مـن إحيائيـة وجدانيـة   ) جسيم –لطيف (وقد ختري لفظيت 
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ومتثـل هـذه   ، إذ أن املتوالية اللفظية اليت تسهم   الرتكيب اجلملـي 
ــث  ، النقــاط املشــعة   اجلملــة ، األلفــاظ وعلــى مســتوى الــنص حبي

هي اليت تعني فكـرة  ، الت خطابية تشري إىل فكرة النصتصبح دال
ــى    ــى املعنــ ــراً داالً علــ ــه أثــ ــاب كونــ ــاك ، اخلطــ ــدثاً (أي أن هنــ حــ

وبــذلك ، ؛ ألن احلـدث يعـين التحقــق الـزمين للخطـاب    )٦٧()ومعنـى 
واملعنـى يعـين داللـة     )٦٨()اخلطـاب مكمـن تبـادل اإلرسـاليات    ( يكون

ومــن (اخلطــاب  طرفــا اخلطــاب مبقــدار إفهامــه للمتلقــي وهــذان مهــا  
  .)٦٩()يولد إنتاج اخلطاب كأثر ) الطرفنيهذين ( التوتر بني

لذلك يعـد التعـبري مـن خصـائص  انتظـام مكونـات اخلطـاب          
ه ممــا يفضــي حتمــاً إىل حتديــد طبيعــة اخلطــاب بكونــ، سـياق الــنص 

ن النص األدبي تكمـن فيـه إحـاالت    حدثا مقرونا بداللة املعنى ؛ أل
وان هناك مساحة واسعة من ، نى املعجمي لأللفاظداللية خارج املع

الــدالالت الثقافيــة واأليدلوجيــة واجلماليــة ميكــن أن يطــرق أبواهبــا       
حبسـب وعيـه    -يستطيع املتلقي ، النص كونه حيمل مضامني فكرية

حتديـدها واالنطــالق منـها إىل آفـاق أرحـب تتنــاول      –وفهمـه للـنص   
  .ياسياًأو س أو ثقافياً أبعاد احلياة اجتماعياً

وقـد  ، إن هذا املنظور نتلمسه عند ابن املقفـع   اغلـب نصوصـه   
  .يبدو بارزاً   رسالة الصحابة والرسالة اليتيمة وكليلة ودمنة

يســـتعرض الكاتـــب   نصوصـــه احليـــاة السياســـية واالجتماعيـــة       
منتقــدا أســلوب  ، بالنقــد املــبطن، واالقتصــادية وســرية اخلليفــة خاصــة 
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إذ ، السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية، احلكم   كل ميادينه
ــات  –أن اللغــة   هــذه النصــوص     ــدأ  (تصــبح  –اخلطاب خاضــعة ملب

االختيار والتوزيع ويصـبح تركيبـها عمليـة مقصـودة ختـرق القـانون الـذي        
غـريان مفهـوم االسـتعمال    ، أقرته اللسانيات وكرسه االستعمال املـألوف 

ــة اخلطــاب م )٧٠()نســيب ــب    ؛  ألن بني ــيح للكات ــق تت دروســة بشــكل دقي
وهــي تــربز أكثــر مــن مســتوى خطــابي ميثــل   ، مســاحة واســعة للحركــة

الوظيفـــة األســـلوبية وظيفـــة ( وظيفــة أســـلوبية يقصـــدها الــنص؛ إذ أن  
  .تتحدد مبوجبها اجتاهات اخلطاب )٧١()سياقية موضوعية

  :)٧٢(يقول ابن املقفع  


 
  هذا النص يذهب ابن املقفع إىل درجة اليقني اليت يقطع هبـا  

أن عـدم رقـي اتمـع     –أي حـاكم   –الشك الذي يروج له احلاكم 
ألنـه ميثـل حالـة تقوقعيـة غـري قـادرة       ، سببه اتمع نفسـه ، وصالحه

ينما يؤكد ابن املقفـع حقيقـة احلـاكمني الـيت     ب، على مواكبة احلكم
تواضع عليها الوعي اجلمعي للمجتمع بان صالح العامة من صالح 

الــيت تكــاد تكــون حالــة مســلماً هبــا مــن قبــل أهــل العلــم   ، احلــاكم
ــأثر هبــا       ــة يت ــرز ثقاف ــوم اإلنســان مــن أن احلــاكم يف ــاحثني   عل والب

ن تصـبح ســلوكاً  حتـى أهنـا   بعــض األحيـا   ، اتمـع شـاء أم أبــى  
  .ويطبقونه سواء قصدوا ذلك أم مل يقصدوهعاماً يستسيغه الناس 

إن عملية سلب اإلرادة اليت متارسها السلطة ضـد احملكـومني هلـا مـا     
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ن اإلبقاء على جمتمع  يعيش أل ها من وجهة  نظر السلطة نفسها؛يربر
ــؤدي بالنتيجــة إىل أن الســلطة تــدعم مركــ   ز   دائــرة املخيلــة املريضــة ت

هـم السـبب     ورين متهمـة إيـاهم بـأهنم    بقائها فوق حشود اجليـاع املقهـ  
  .يستيقظوا من نومتهم األبدية م ال يريدون أنأهنو كل ما جيري هلم،

لقد كان ابن املقفع ذا براعة   معاجلته ملوضوعات ذات مسـاس  
ــاة الدولــة واتمــع  ــاطق   ، حــاد حبي وقــد جتــاوز   بعــض األحيــان املن

يصـف السـلطان    –األدب الكبري  –فهو   كتابه ، لنقداخلطرة   ا
ان اجلـائر ويصـفه   بأسلوب متفجـع لكـل مـن رافـق السـلط     ، وصحبته
  .ن ذلك ال حيلة فيهأل، بأنه ابتالء
ملـك ديـن وملـك    ، يتعرض للملك جيعلـه أقسـاماً ثالثـة    ماوحين

حـزم وملـك هـوى أحسـنها ملـك الـدين وأبشـعها ملـك اهلـوى فهـو           
  .)٧٣(دهرلعب ساعة ودمار 

إن انتظام األفكار   نصوص ابن املقفع واتزان أحكامـه وإصـابته     
وتشخيصاته ألدواء اتمع وعلل الـنظم السياسـية الـيت تعاقبـت     ، الرأي

كانت متثل طروحات سياسية ناقدة استطاعت أن ، على احلكم وقتذاك
تنفذ إىل مكـان جلـوس احلـاكم وان هتـز كرسـيه؛ ألهنـا كانـت متتلـك         

زيــادة علـى شــهادة الواقــع املـزري اجتماعيــا واقتصــاديا   ، ة والــدليلاحلجـ 
وحديثـه عـن الـوالة    ، وما تشـخيص البطانـة احمليطـة باملنصـور    ، وسياسيا

وكثـــرة إشـــاراته عــن أخـــالق الســـلطان  ، الــذين تعـــاقبوا علـــى العــراق  
إذ أن  ، إال صوراً فاضحة للحيـاة الـيت كـان يعيشـها اتمـع     ، وصحبته
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وقـد اختـذ    ،فـة الصـراع الطبقـي هـي فلسـفة القـوة      دير دالفلسفة الـيت تـ  
  :    فهو يقول، التعبري عنها صوراً شتى عند ابن املقفع





 

إن الكاتب املبـدع يسـتطيع بفعـل قدرتـه أن حيـول الواقـع بصـورته        
يعتمـد  ، مشـبعا بـروح التحـدي   ، البائسة إىل واقع فين نابض باحلياة

ذلـك علـى القــدرة الذاتيـة الــيت تتخـذ مـن املنطــق واحلجـاج ســبيال       
  .يةللربهنة على صدق الرؤ

هـو ذلـك   ، إن ما جيعل الكاتب يـرى األشـياء بصـورهتا احلقيقيـة    
احلدس اإلبداعي الذي يسـتطيع بوسـاطته حتليـل احليـاة االجتماعيـة      

وقد ، بوصفه شاهدا مثقفا على ذلك العصر بكل تقلباته،   عصره
استطاع ذلك ابن املقفع بأسلوب ينـتظم فيـه التعـبري ليكـون الوظيفـة      

وجــاً منــهجياً بــني وجــد تزاأ  الوقــت الــذي  ،)٧٥(املركزيــة للخطــاب
التفاعل بني األديب والسياسـي تفاعـل مـتني    (؛ ألن األدب والسياسة

ويتمثـل هـذا التفاعـل       )٧٦()وقوي مذ كانت السياسة وكـان األدب 
أن كليهما يستعمالن اللغة املعربة   حماولة إلجياد خطاب من نوع 

، خلطـاب ميثـل شـكال تعبرييـاً    وا، فالنص ميثـل فكـرة  ، ما مع املتلقي
قه ابــن ، إذن اخلطــاب تنمــو بداخلــه الفكــرة وهــو مــا حــاول أن يســو

ــق اإلقنــاع وممارســته مبتعــة فنيــة باملثــل أو احلكمــة أو     املقفــع عــن طري
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ــا جيعــل املتلقــي   ، القصــة أو األســطورة ســعيا إىل جتســيد الفكــرة    مب
عــن ينســاق معــه بغيــة الوصــول إىل الضــفة األخــرى الــيت يرمسهــا   

  .طريق اخلطاب
وأهنا ، وما دامت األسطورة متثل املساحة األوسع   النضج الفين

ومـن هنـا   ، تشري إىل وقائع مزعومة فهي رسالة أو نسق من التواصل
بـل هـي   ، )٧٧(ال ميكن أن نفهم األسطورة على أهنا موضوع أو فكـرة 

لغـة يـتم تنشـيطها عنـد     (هلـا   إذ أهنـا ، منط داليل خيـدم فكـرة الـنص   
وى مرتفــع بشــكل خــاص وتتــابع فيــه املعــاني مبــا جيعــل اخللفيــة  مســت

  .)٧٨()اللغوية هلا   حالة حركة دائمة
  اإلبقـاء  ، وهـم دائمـا أقليـة   ، إن حماولة املنتفعني مـن السـلطة  

على حرمان األكثرية من مقومات احلياة  سيدفع باألديـب أو املفكـر   
بــه وان يكــون أد ،إىل أن يتبنــى موقفــاً مــن مســرية اتمــع العرجــاء 

ــذي تبنــاه  ــف ال األدب هــو تعــبري عــن واقــع  (ألن  ؛صــدى هلــذا املوق
  .)٧٩()اتمع وتطلعاته وواقع اإلنسانية وتطلعاهتا

وقــد حــاول أن ، كــان ابــن املقفــع أديبــا ذا وعــي مبــا جيــري حولــه 
عن طريق عرض األفكار والنصح بـالتلميح  ما ميكن إصالحه يصلح 

األمـر الـذي جعلـه يـدفع حياتـه        ذلك،  إال أنه مل يفلحوالتصريح 
أبدع لوناً من األدب  لكنه بالرغم من ذلك، لدعواته اإلصالحية مثناً

ما يزال ميثل زاداً فكرياً ال السياسي الفكري   نقد السلطة احلاكمة 
وكانـت ترمجتـه لكليلـة ودمنـة خـري معـني          ،ميكن االستغناء عنه
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طورة   خماطبــة وكــان لألسـ ، بـث نقوداتـه علــى السـنة احليوانـات    
وقـد أشـار   ، ثر بارز   دميومـة قـراءة هـذه القصـص    أالذائقة الشعبية 

  :إىل ذلك ابن املقفع   مقدمة الكتاب بقوله


 

 والقصدية واضحة جداً   اخلطاب، فهو إذاً يكتب بوعي كامل
وقد تعانق   األسطورة البعد التـارخيي واملعـر  والـديين واألخالقـي     

ن قصـدية  األداء    أل ؛جتماعي والسياسي   تسلسل منطقـي واال
وظيفة  اللغة   عباراهتا ، النص تقوم على ركيزتني أساسيتني مها

مثل لغـرض   أواملتماسكة وسبكها   قوالب متناسقة يتخللها حوار 
، والطاقة االنفعالية أو الشحنة اليت أودعها   اللغـة ، إيصال الفكرة

األمر الذي جيعل النص حيمل قيمة املفهوم الذي يتوخى ابن املقفع 
إدراكه من قبل املتلقي وتفاعله معه بغية إيصال الرسالة إليه ودميومة 

  .حركية املعنى املراد
أشار ابن املقفع على لسان بيدبا إىل وجود قـوى سياسـية منوعـة    

ــة     ــة فهــي تنتمــي اىل طبقــات خمتلف ــها االجتماعي ــوع مرجعيت ، بتن
وتسعى تبعا لدرجة التأثري   سـري اتمـع وقـد توزعـت هـذه القـوى       

وكـان   )٨١(على أربعة مناذج حتدث عنها   قصة ابـن امللـك وأصـحابه   
كل واحد منهم يؤمن بفكرة معينة فابن امللك يؤمن بالقدر وقد فتح 

ــودة    ــاب الع ــه ب ــه      امل إىلل ــد قادت ــل وق ــؤمن بالعق ــاجر ي ــن الت ــك واب ل
حكمته إىل الغنى  وابن الشريف كان يـؤمن جبمالـه وانـه خـري مـن      
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أما ابـن االكـار فكـان    ، القدر والعقل فكان مردوده اقل من صاحبيه
  .فكان مردوده اقل من الثالثة، يؤمن باالجتهاد   العمل

لصـراع  إن الذي يفهم من هـذه النمـاذج االجتماعيـة أن عمليـة ا    
وحي الظروف االجتماعية والسياسية اليت عاشها واكتوى ( هي من
الواقــع املعــاش  يســتقرئاألمــر الــذي جعلــه  ، ابــن املقفــع )٨٢()بنارهــا
للتعبري عن أوضاع جمتمـع  (إعادة صياغته وفق رؤية مشولية  وحياول

عربي استبد به أولو السـلطان وصـنع تلـك احلكايـة مـن واقـع عربـي        
ــحاي   ــد ضـ ــو احـ ــان هـ ــاطة امل )٨٣()اهكـ ــطوري   بوسـ ــني األسـ ــة بـ زاوجـ

العمل األدبي ال يرتبط باأليديولوجية بل عـرب مـا ال   ( نأل، والواقعي
لوجية   النص إال من خالل يوفنحن ال نشعر بوجود األيد، يقوله

أي نشــعر هبــا   فجــوات الــنص وأبعــاده  ، جوانبــه الصــامتة الدالــة
بـل  ، اعتباطيـة وكيفمـا اتفـق   فهو ال ميأل الفجـوة بكيفيـة    )٨٤()الغائية

عن طريق اللغة؛  )٨٥(انطالقا من قرائن سياقية حترض كفاءته املعرفية
ــا ــاب إال    (ألهنـ ــص أو خطـ ــي أو إىل نـ ــالم حقيقـ ــول إىل كـ ال تتحـ

وعملية القول هذه تتم عرب احلوارات  )٨٦()بواسطة عملية القول ذاهتا
يست ل(الن عملية القول، الداخلية بني شخوص القصص احليواني

ــة        ــل إهنــا أيضــاً وراء بني ــه ب ــنص وداللت ــة   صــيغة ال ــط جوهري فق
هذه املفاهيم ال  )٨٧()وأحداث لغوية تعرب عن مفاهيم إنسانية أساسية

يستطيع اإلنسان نفسه التعبري عنها نتيجة الظلم االجتماعي والكبت 
  .السياسي الفاشي   اتمع
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ملرحلة تارخيية  موضوعياً لقد مثلت قصص كليلة ودمنة  انعكاساً
واقعيــــة   حيــــاة اتمــــع العربــــي املســــلم عــــانى فيهــــا الظلــــم        

حــد الرمــوز أابــن املقفــع بوصــفه كاتبــاً واعيــاً   وكــان  )٨٨(االجتمــاعي
ــة املتضــادة داخــل    ممــا جعلــه يقــيم نســقاً  ، الناقمــة عليــه  مــن العالق

ال يقوم هذا النسق على العالقات املتوافقة فحسب  بل (إذ  ؛النص
وقد جعله تعبريه ، )٨٩()ملثل على االختالفات والتوتر والصراعيقوم با

عن أفكار متـس سـقف الدولـة أن يـذهب بعيـداً   إحـاالت الكـالم        
فأحيانــا يلتــبس عائــد الضــمري فــال تــدرك ارتباطاتــه   (قصــد التعميــة 

وإحالته حيث يضعك أمام تعميـة أخـرى جتعلـك غـري مطمـئن إىل      
، )٩٠()مفتقرا إىل التمسك واالتساقالعالقات القائمة مما جيعل النص 

إذ تتطلـب عمليـة فـك العالقــات املرجعيـة   الـنص األدبـي معرفــة       
واسعة مبختلف اجلوانب األدبية والتارخيية والدينيـة واألسـطورية الـيت    

  .أسهمت   والدة النص
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  الخاتمة
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أسـلوبياً عـن مجلـة    بن املقفـع   عبد اأفصحت دراسة نصوص 
، أن ابــن املقفــع كانــت لــه آراء   البالغــة إمجاهلــا   ننتــائج ميكــ
ماعية والفكرية والثقافيـة بعيـداً   الرؤية االجت إىل ةالفني ؤيةتتجاوز الر

ــنص داخــل منظورهــا النخبــ       ــد ال ــة الــيت تقي وي عــن األطــر البالغي
ــذلك بالتحليــل الضــيق نــت احلاجــة إىل الدراســة  وبي، ، وعرضــت ل

وأوضــحت أن ابــن املقفــع كــان ، األســلوبية   مثــل هــذه النصــوص
  .حيرص على دميومة العالقة مع القارئ أو املتلقي

عن ، صـــوتي وتـــبني أنـــهوعرضـــت للمســـتوى ال وإن كـــان بعيـــداً
كـالتكرار    ، إال أن البحث أبرز ظواهر صوتية، احملسنات البديعية

، واملطابقـــة بينـــها، والتجنـــيس بـــني األلفـــاظ، الكلمـــات واحلـــروف
ــه  ــا أبـــر، والفواصـــل الـــيت تظهـــر   نصوصـ ــاهرة  كمـ ــث ظـ ز البحـ

ض مظــان النصــوص الــيت اعتمــدها ابــن  إىل بعــ تروأشــ، التنــاص
ــه قــد    ، فــع دون ذكــر أصــحاهبا املق ــنت كتبــه إىل أن الــيت أشــار   م

  .أخذها من كالم األولني
إذ أظهــر البحــث طبيعــة   وبعــدها عرضــت للمســتوى الرتكــييب    

 أن أسـباب ذلـك    تنـ اجلملة من حيث طوهلا وقصرها وتعقيـدها وبي
فكان البد ، تعود إىل أنه يعاجل قضايا ذات مساس بالدولة وسياستها

وأظهـر البحـث كـذلك أن    ، لتعمية   بعـض األحيـان  من اإلهبام وا
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 إمتــاعكانــت الغايــة منــه ، انتقــال ابــن املقفــع مــن أســلوب إىل آخــر 
ودقـة التشـخيص وصـحة     وصوالً إىل إقناعه بصواب العرض القارئ
  .ايا اجتماعية وسياسية واقتصادية؛ إذ أنه كان يتناول قضاملعاجلة

لنصـوص ابــن   البحـث   بعـض جوانبــه دراسـة إحصـائية    وعـرض  
توصل فيها إىل نتائج علمية أظهرت أن أسبق كتبه   التـأليف  ، املقفع

وأظهـر البحـث     ، هي رسالة الصحابة وآخـر تأليفاتـه الرسـالة اليتيمـة    
أن البنية الثنائيـة واملتعـددة سـادت    ، مستواه الداليل ودراسته لتقسيماته

التشـكيل   و  دالالت العنونـة توصـل إىل طبيعـة   ، نصوص ابـن املقفـع  
ــات  ــائي للعنوان ــي ،الثن ــة وأخالقيــة    ان أســبوب ــك وعزاهــا إىل ديني ب ذل
غائيـة العلـة هـي الـيت      كما أشار البحـث إىل أن ، وسياسية واجتماعية

  .لإلقناعحتكم نصوص ابن املقفع اليت اختذت طريق احلجاج 
كما أوضح البحث طبيعة املزاوجـة بـني األسـطوري والـواقعي       

ــة الــ   ــة ودمن ــاً   أســلوب معاجلــة    قصــص كليل ــاً فكري يت مثلــت رقي
األمراض االجتماعية وطبيعة احلكم االستبدادي، وقد بين البحـث  

  .تقود عملية الصراع داخل اتمع أن هناك قوى تنازعية
وأظهر البحث أن ابن املقفع قد أفـاد مـن ثقافتـه العقليـة   اعتمـاده      

ومــن ، والتصــريحبـالتلميح  ، سـبيل التعليــل لظـواهر اجتماعيــة مرضــية  
منظور تواصلي   اخلطاب سعياً منه لتعزيز طروحاته لغرض اإلصالح 

ــادي ــر   ، االجتمـــاعي واالقتصـ ــد الفكـ ــع بطريقـــة تعتمـ أو لتنبيـــه اتمـ
  .لتغيري الواقع املزري الذي يعيشه، احلركي وسيلة هلا
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  المصادر والمراجع
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